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മാപ്്്േറയാകെ
പെ്ശാന്്്
ഭ്ഷണ്്;വിധി
രണ്്ിവകം
ഗപ് തയ്േ ക തേ ഖ ക ൻ
നയുുഡലുുഹി:സീനിയർുുഅഭിഭാഷക
നംുആകറുുുിവിസുുുുുമായനേുൈാനു്ുഭുഷ
ടനതിരായപൊെതിയെകുുുയപകുുസിലുു
സുനേുീംപൊെതിഅടുതുുമാസംരണുുി
നകംവിധിേറയംു.മാപുുുേറഞുുാലുു
തീരുനുുനേുശുനംമാനതുമാണുഇടതനുുും
മാപു്ുഎനുുവാകു്ുഉേപോഗികുുാൻുുമെി
കുുുനുുതുഎനുുിടനനുുുംജസുുുുിസ്അരു
ൺുുമിനൈുപോേിചുുു.
പൊെതിയിലുുനിനുുുേയയലുു,നീതി
യാണുനേുതീകുുികുുുനുുടതനുു്നേുൈാ
നുു്ഭുഷടുുുഅഭിഭാഷകൻുുരാജീവുധ
വാൻുുേറഞുുു.ൈികുുയിലുുാടതപകസ്
അവസാനിപുുികുുണടമനുു്അപറുു
ർുുണിജനറലുു
ടക.ടക.പവ
ണുപോോലുു
പൊെതിടയ
അഭിനേുായം
അറിയിചുുു.
വിമർുുൈന
ടതുുപൊെതി
എതിർുുകുുുനുുി
ടലുുനു്ുജസുുുുിസ്
അരുൺുുമിനൈു
േറഞുുു.എ
നുുാലുുപൊെ
തിയിലുളുുവി
ൈേുാസംതക
ർുുകുുുനുുവിധ
തുുിലുുഈ
സംവിധാനതുുിടുുുഭാഗമായസീനിയ
ർുുഅഭിഭാഷകൻുുടേരുമാറുനുുു.ജന
ങുുൾുുകു്ുപൊെതിയിലുളുുവിൈേുാസം
കുറയകുുുാപനഅതുേകരികുുുഎനു്ു
ജസുുുുിസ്മിനൈുചുണുുികുുാടുുി.
""മാപു്ുഎനുുവാകു്ുഉേപോഗികുുാൻുു
മെികുുുനുുതുഎനുുിനാണ?ുആടരടയ
കുുിലംുമുറിപവലുുപുുിചുുിടുുുടണുുകുുിലുുമാ
പുുുേറഞു്ുആമുറിവുമായകുുുുകയാ
ണുപവണുുത.ുപൊെതിയുടെേരിഗണന
യിലുുഇരികുുുനുുപകസുകളിലുുഅഭി
ഭാഷകർുുേരസയുമായിഅഭിനേുായംേറ
യുനുുതുഅംഗീകരികുുാനാവിലുു.ജ
ഡജുിമാർുുേെതംുഅറിയുനുുുണു്ു.എ
നുുാലുുആരംുഅതിനുനേുതികരണവു
മായിമാധയുമങുുളിപെകുുുപോകുനുുി
ലുു''-ജസുുുുിസ്മിനൈുേറഞുുു.
പനരടതുുപകസിലുുനിെോടുമാറുുാ
ൻുുനേുൈാനു്ുഭുഷണുപൊെതിഅരമ
ണികുുുർുുസമയംനലുുകിയിരുനുുു.അ
തിനകംനിെോെിലുുപുനഃേരിപോധ
നനെതുുാൻജസുുുുിസ്അരുൺുുമിനൈുയു
ടെപനതുതേുതുുിലുളുുടബഞു്ുനിർുുപേ
ൈിചുുു.നേുൈാനു്ുഭുഷടണതിരായനെേ
െികൾുുഅവസാനിപുുികുുണടമനു്ുഅ
പറുുർുുണിജനറലുുആവൈയുടപുുടുുേശുുാ
തുുെതുുിൊയിരുനുുുടബഞുുിടുുുനി
ർുുപേൈം.

പെരിയഇരട്്പക്്ലനക്്സ്സിബിഐക്്്തപന്്
നിയമകാരയുപെഖകൻ
ടൊചുുി:സംസുുാനഖജനാവിലുു
നിനുുുെകുുങുുൾുുടചെവഴിചുുു
സുനേുീംപൊെതിഅഭിഭാഷകടര
എതുുിചുുുശഹപകുുെതിയിലുു
പകസുവാേിചുുിടുുും,കാസർപോഡു
ടേരിയഇരടുുടകുുെോതകപക
സിലുുസംസുുാനസർുുകുുാറിനുതി
രിചുുെി.കുപേഷ,്ൈരതുൊലഎ
നുുീയുതു്ുപൊൺനഗുസ്നേുവർ
തുുകടരടൊെടപുുടുതുുിയപക
സിലുുസിബിഐഅപനുേഷണം
നെതുുുനുുതിടനതിപരസർുുകുുാർുു
നലുുകിയഅപുുീലുുഹർുുജിശഹ
പകുുെതിഡിവിഷൻുുടബഞു്ുത
ളുുി.സിബിഐഅപനുേഷണംതു

െരാൻുുശഹപകുുെതിഉതുുരവിടുുു.
ശനുകംനബുാഞു്ുസമർുുപുുിചുുകുറുുേ
നതുംറദുുാകുുുകയംുപകസ്സിബിഐ
കു്ുശകമാറുകയംുടചയതുസിംഗി
ൾുുടബഞു്ുവിധിടകുുതിടരസർുുകുുാ
ർുുസമർുുപുുിചുുഹർുുജിയാണുചീഫുജ
സുുുുിസ്എസ.്മണികുമാറംുജസുുുുിസ്
സി.െി.രവികുമാറംുഅെങുുിയഡി
വിഷൻുുടബഞു്ുതളുുിയത.ു
2019ടസപറുുുംബർുു30നാണു
സിംഗിൾുുടബഞുുിടുുുവിധിയു
ണുുായത.ുഅപുുീലുുഹർുുജിയിലുുഒ
ൻുുേതുമാസംമുൻുുപേവാേംപു
ർുുതുുിയായതാണ.ുമുൻുുപോളിസി
റുുർുുജനറലുുഉൾുുടപുുടെയുളുുഅഭി
ഭാഷകടരയാണുസർുുകുുാർുുശഹ

പകുുെതിയിലുുവാേികുുാനായിഎ
തുുിചുുത.ുഇവർുുകുുായിെകുുങുുൾുു
സംസുുാനസർുുകുുാർുുഫീസായി
നലകിയിരുനുുു.

ഇതിനിടെ,പകസിടെമുഖയുനേു
തിേീതാംബരനുൾുുടപുുടെയുളുുവ
ർുുകഴിഞുുേിവസംജാമയുഹർുുജിന
ലുുകി.ശഹപകുുെതിഇതുേരിഗ
ണികുുടവ,ഡിവിഷൻുുടബഞുുി
ടുുുവിധിശവകുനുുതിനാലുുഅ
പനുേഷണംതുെരാനാകുനുുിടലുുനു്ു

സിബിഐഅഭിഭാഷകൻുുപൊെ
തിടയഅറിയിചുുിരുനുുു.
2019ടഫനബുുവരി17നാണുയു
തു്ുപൊൺുുനഗുസ്നേുവർുുതുുകരായ

കുപേഷംു(19)ൈരതുൊലംു23)
ടൊലുുടപുുടുുത.ുശനുകംനബുാഞുുിടുുു
നേുപതുയകസംഘമാണുപകസപനുേ
ഷിചുുത.ുസിേിഎംമുൻുുപോകുുലുു
ടസനകുടുുറിഅയുുകുുാവുവീടുുിലുുേീ
താംബരനാണുഒനുുാംനേുതി.ഉദുമ
ഏരിയടസനകുടുുറിടക.മണിക

ണഠുൻുു,ടേരിയപോകുുലുുടസനകു
ടുുറിഎൻുു.ബാെകുഷണ്ൻുുഎനുുി
വരുൾുുടപുുടെ14പേരാണുനേുതിപുു
ടുുികയിലുളുുത.ുമണികണഠുനംു
ബാെകുഷണ്നുമുൾുുടപുുടെമുനുുു
പേർുുകു്ുജാമയുംെഭിചുുു.മറുുുളുുവർുു
റിമാൻുുഡിൊണ.ു
ടൊെോതകംനെനു്ുമുനുുുമാ
സംപുർുുതുുിയാകുനുുതിനുഒരുേി
വസംമുമുുാണുകുറുുേനതുംസമ
ർുുപുുിചുുത.ുഎനുുാലുുശനുകംനബുാ
ഞു്ുഅപനുേഷണംതുപതുികരമ
ടലുുനുുും,ഗുഢാപോചനനെതുുി
യതിലുുപനതാകുുൾുുകു്ുേങുുുടണുു
നുുുംകാണിചു്ുൈരതുുിടുുുയംുകു
പേഷിടുുുയംുമാതാേിതാകുുൾുു

ശഹപകുുെതിടയസമീേിചുുു.വാ
േംപുർുുതുുിയായിആറുമാസംക
ഴിഞുുിടുുുംവിധിവനുുിടലുുകുുിലുുചീ
ഫുജസുുുുിസിനുനേുപതുയകഹർുുജിന
ലുുകാടമനു്ുസുനേുീംപൊെതിയു
ടെനിർുുപേൈമുണു്ു.ഇതുുരടൊരു
ഹർുുജികിടുുിയാലുുപകസ്മടറുുരു
ടബഞുുിടനഏലുുപുുിചു്ുവാേംവീ
ണുുുംപകൾുുകുുണടമനുുാണുനി
ർുുപേൈം.ഇതിടുുുഅെിസുുാന
തുുിലുുടൊലുുടപുുടുുവരുടെമാതാ
േിതാകുുൾുുതികുുളാഴചുശഹ
പകുുെതിചീഫുജസുുുുിസിനുഹർുുജി
നലുുകിയിരുനുുു.തുെർനുുാണു
ഡിവിഷൻുുടബഞു്ുനിർുുണായക
വിധിപുറടപുുടുവിചുുത.ു
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കമകര്ൊമാഡം

സവ്രണം
ഗര്ാം - 4,780
പവൻ - 38,240

നിയമസഭയിടെ
ഏറുുവംുശേർഘയു
പമറിയനേുസംഗതുുിനു
േിണറായികുുു
ടറപകുുഡ.ു

സേുനുുംപെഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം:ടസനകുപടുുറിയറുുിനു
ളുുിലതീേിെിതുും.ടോതുഭരണവകു
പുുുമായിബനുുടപുുടുുപനുോപടുുപകുുൾ
ഓഫിസിടെചിെഫയലുകൾകതുുിന
ൈിചുുു.ഇനുുടെശവകിടു്ുനാെരപോടെ
യാണുസംഭവം.ഫയർആൻഡുടറ
സക്യുുപോഴസു്സംഘടമതുുിമിനിറുുു
കൾകുുകംതീയണചുുു.ആളോയമിലുു.
കതുുിയതിലസുനേുധാനഫയലുക
ടളാനുുുമിടലുുനുുുംഗസു്ുുുഹൗസ്ബുകുുി
ങുുുമായിബനുുടപുുടുുേഴയഫയലുക
ളായിരുടനുുനുുുംഅധികുതർവയുകുു
മാകുുി.അപതസമയം,സേുർണകുുെതു്ു
അെകുുമുളുുവയുമായിബനുുടപുുടുുഫ
യലുകൾനൈിപുുികുുാനുളുുനൈുമമാണു
ടസനകുപടുുറിയറുുിനുളുുിലനെനുുടതനുുാ
പോേിചു്ുബിടജേിയംുയുഡിഎഫംു
രംഗടതുുതുുി.സംഭവതുുിനുടോടുുുേി
നുുാടെടസനകുപടുുറിയറുുിടെതുുിയബി
ടജേിസംസുുാനഅധയുകുുൻടക.സു
പരനദുുുൻ,ജിലുുാനേുസിഡു്ുുവി.വി.രാപജ
ഷ്അെകുുമുളുുപനതാകുുടളടോെീസ്
ബെംനേുപോഗിചു്ുഅറസു്ുുുടചയതുുനീ
കുുി.ചീഫുടസനകുടുുറിവിൈേുാസ്പമതുു
പനരിടടുുതുുിയാണുഇതിനുനിർപേൈം
നലകിയത.ുതുെർനു്ുമാധയുമനേുവർതുു
കടരയംുബെമായിപുറതുുാകുുി.തുെർ
നു്ുടസനകുപടുുറിയറുുിടുുുപഗറു്ുപുടുുി.

േിനുുാടെഎതുുിയവി.എസ.്ൈിവകു
മാർഅെകുുമുളുുഎംഎലഎമാടരയംു
ടോെീസ്തെഞുുു.തുെർനു്ുനേുതിേകുു
പനതാവുരപമശുടചനുുിതുുെയംുഎതുുി
കുതുുിയിരിപുുുസമരംനെതുുി.സംഭവ
തുുിലനേുതിപഷധിചു്ുഇനുുുസംസുുാന
വയുാേകമായികരിേിനമാചരികുുുടമനു്ു
നേുതിേകുുപനതാവുരപമശുടചനുുിതുുെ
യംു,ഇനുുുനേുതിപഷധേിനംആചരികുുു
ടമനു്ുബിടജേിസംസുുാനഅധയുകുുൻ
ടക.സുപരനദുുുനംുവയുകുുമാകുുി.സംഭവം
വിവാേമായപോടെസർകുുാർഅപനുേഷ
ണംനേുഖയുാേിചുുു.
ഉനുുതഉപേുോഗസുുരുമായിനെതുുി
യചർചുുയകുു്ുപൈഷംടചനുുിതുുെടയ
യംുഎംഎലഎമാടരയംുതീേിെിതുു
മുണുുായസുുെപതുുകുുുനേുപവൈിപുുിചുുു.

അവിെംസദുുർൈിചുുപൈഷംതിരിടക
ടയതുുിയടചനുുിതുുെഇതിനുേിനുുി
ലഅടുുിമറിയുടണുുനു്ുആപോേിചുുു.തു
െർനു്ുടചനുുിതുുെയംുസംഘവംുഗവ
ർണർആരിഫുമുഹമുുദുഖാടനകണു്ു
േരാതിനലകി.
ഇതിനിടെനേുതിപഷധവുമായിപൊ
ൺനഗുസ,്ബിടജേിനേുവർതുുകരംു
സുുെടതുുതുുി.ടസനകുപടുുറിയറുുിനുമു
നുുിപെടകുുതുുിയനേുതിപഷധകുുാടര
ടോെീസ്തെഞുുു.േിനുുിരിയാൻകു
ടുുാകുുാടതനേുതിപഷധിചുുവർകുുുപനപര
േെവടുുംജെേീരകുുിനേുപോഗിചുുു.ടസ
നകുപടുുറിയറുുിനുമുനുുിലംുവിവിധപകനദുുു
ങുുളിലംുപൊൺനഗുസ,്ബിടജേിനേുവ
ർതുുകരുടെനേുതിപഷധംരാനതുിശവ
കിയംുതുെർനുുു.

പോ ര ട്്് 
സ ര കയ് ്മട് ്ന്്്
വി ശ ദീ ക ര ണം
കംേയുുടുുർപകബിളി
ടെപോർടു്ുസർകയുുടുുാ
ണുതീേിെിതുുതുുിനു
കാരണടമനു്ുടോതുഭ
രണഅഡീഷനലടസ
നകുടുുറിേി.ഹണി.സർ
കുുാർഫയലുകടളലുുാം
ഇ-ഫയലസനമുുുോയ
തുുിൊണുേരിപോധി
കുുുനുുത.ുസർകുുാർഗ
സു്ുുുഹൗസുകളിലമുറി
ബുകുുുടചയുുുനുുതുമാ
യിബനുുടപുുടു്ുഒരുവർ
ഷപതുുളംേഴകുുമുളുു
തീർപുുാകുുിയഫയലുക
ൾസുകുുിചുുിരുനുുസുു
െതുുാണുതീേിടുതുു
മുണുുായത.ുനേുധാനഫ
യലുകൾഇവിടെസു
കുുികുുാറിലുു.ഇ-ഫയ
ലുകളായതിനാലത
ടനുുഎലുുാംസുരകുുി
തമാണ-ുഹണിവയുകുു
മാകുുി.

തിരുവനനുുപുരം:ടസനകുപടുുറിയറുുിലു
ണുുായതീേിെിതുുതുുിടുുുസാപകുുതി
കകാരണങുുൾഅപനുേഷിചു്ുഒരാഴചു
യകുുുകംറിപപുുർടു്ുനലകാൻഡിസാ
സുുുുർമാടനജുടമു്ുുകമുുിഷണർപോ.
കൗൈികടുുുപനതുതേുതുുിലവിവിധ
വകുപുുുകളിടെഉപേുയാഗസുുർഅെ
ങുുുനുുവിേഗധുസംഘടതുുനിപോ
ഗിചു്ുസർകുുാർഉതുുരവായതായിചീ
ഫുടസനകുടുുറിവിൈേുാസ്പമതുു.ഇ
പോടൊപുുംശനുകംനബുാഞുുുംഅപനുേ
ഷണംനെതുുും.ഇതിനായിഎഡിജി
േിമപോജുഎനബുഹാമിടുുുപനതുതേു
തുുിലനേുപതുയകടോെീസ്സംഘ
ടതുുനിപോഗികുുും.

അനവ്േഷിക്്ാൻ
വിദഗധ്സംഘം

സിംഗിള്്ബെഞ്്്ഉത്്രവ്
ഡിവിഷന്്ബെഞ്്്ശരിവച്്്

2,375 
പേര്്ക്്്കൊവിഡ്

തിരുവനനുുപുരം:സമുുർകുു
തുുിലുടെ2,142പേർകു്ുഉൾ
ടപുുടെസംസുുാനതു്ുഇനുു
ടെ2,375പേർുുകു്ുടൊവി
ഡ1ു9സുുിരീകരിചുുതായിആ
പോഗയുമനനുുുിടക.ടക.ശൈ
െജ.10മരണംഇനുുടെസുുി
രീകരിചുുു.പോഗംസുുിരീകരി
ചുുവരിലുു61പേർുുവിപേൈരാ
ജയുങുുളിലുുനിനുുും118പേർുു

ഇതരസംസുുാനങുുളിലുുനി
നുുുംവനുുതാണ.ു49ആപോ
ഗയുനേുവർുുതുുകർുുകുുാണുഇ
നുുടെപോഗംബാധിചുുത.ുചി
കിതുുയിൊയിരുനുു1,456
പേർഇനുുടെടൊവിഡുമു
കുുരായി.
ഏതാനംുേിവസങുുൾകുുു
പൈഷംപോഗബാധിതരുടെ
എണുുതുുിലതിരുവനനുുപുര

ടതുുേിനുുിൊകുുിമെപുുുറം
ഒനുുാമടതതുുി.മെപുുുറം454,
തിരുവനനുുപുരം391,പൊഴി
പകുുടു260,തുശുർുു227,ആ
െപുുുഴ170,എറണാകുളം
163,ോെകുുാടു152,കണുുുർുു
150,കാസർുുപോഡു99,േതുു
നംതിടുു93,ടൊലുും87,പൊടുു
യം86,വയനാടു37,ഇടുകുുി6
എനുുിങുുടനയാണുജിലുുാതെ

കണകു്ു.
വിവിധജിലുുകളിൊയി
1,83,794പേരാണുനിരീകുു
ണതുുിലുളുുത.ു1,834പേടര
യാണുഇനുുടെആശുേനതുി
യിലുുനേുപവൈിപുുിചുുത.ു24മ
ണികുുുറിനിടെ34,344സാം
േിളുകൾേരിപോധിചുുു.നി
െവിലുു619പോടു്ുസ്പോടുുു
കളാണുളുുത.ു

മരണം10 
സ മ്് ര ക്് ത്്ി ല ്മെ 

2,142

ചസപെ്നട്്റിയറ്്ിന്മ്ന്്ിൽഇന്്ചലരാപത്ിവവെിയം്പര്തിരക്്സംഘടേെളം്ബിചെരിയം്േടത്്ിയപര്തിനേധങ്്ചെചൊലീസ്നേരിട്ന്്്.

ചസപെ്നട്്റിയറ്്ിൽതീരിടിത്്മ്ണ്്ായ
സ്്ലത്്്േിന്്്ഉനയ്ോഗസ്്ർനരഖെൾ
േീക്്്ന്്്.

ബിചെരിസംസ്്ാേപര്സിഡന്്്്ചെ.സ്
നരപന്്്ചേചസപെ്നട്്റിയറ്്ിന്ള്്ിൽേി
ന്്്ചൊലീസ്ബലോയിഅറസ്്്്്ചെയത്്
േീക്്്ന്്്.

പര്തിരക്്നേതാവ്രനേശ്ചെന്്ിത്്ലഇന്്ചലരാപത്ിഗവർണർ
ആരിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാചേസന്്ർശിച്്നപ്്ൾ

പേ് ശാ ന്്് ഭ ്ഷ പോ ട ്
ക്് മി ക്് ണ മമ ന്്് 
അ പറ് ്ര്്ണി ജ ന റ ല്് 

പേജ ്2

സെകര്ടട്്റിയറ്്ിൽ
തീപിടിത്്ം
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മ്ഖയ്മപത്്്ിപിണറായിവിജയകന്്്രാജിആവിശയ്കപ്്ട്്്കോഴികക്്ട്ഡിസിസിയില്്നടന്്ഉപവാസസമരം

ആവണിപ്്്ത്്ാലം
മത്ച്രി: ഓണത്ത്െന്ബ
ന്്ിച്്് പ്തോഗമന കലാസാ
ഹിേ്യസംഘംമത്ച്രിതമഖല
കമ്്ിറ്്ി 'ആവണിപ്്്ത്്ാലം'
ഓണ്്ലലൻ്് സർ്്തോത്്വം
നെത്്്ന്്്.28ന്രാവിലല9ന്
കവിമണമ്്്ർ്്രാജൻ്്ബാബ്
ഉദ്ഘാെനം ലേയ്്്ം. കവിോ
ലാപനം,കഥാകഥനം,േിമേ്-ക
രകൗശലവസ്ത്മ്പദർ്്ശനം,
മിമിമ്കി,തോതോആക്്്,ഗാന
തമള,മ്ഹസ്വസിനിമാമ്പദർ്്ശ
നംഎന്്ിവയ്ണ്്ാക്ം.

തമഡിക്്ൽ്്പോതളജിൽ്്
5നിലറാമ്്്
മത്ച്രി :മത്ച്രിഗവണ്്ലമ
ന്്്് ലമെിക്്ൽ്് തൊലളജ്ആ
ശ്പമ്േി ലകട്്ിെത്്ില്ന്് അ
ച്്് നിലകളിതലക്്്മായി നി
ർ്്മിക്്്ന്്റാപ്്ിലന്്്മപ്വ്ത്്ി
ആരംഭിച്്്.അപ്്ത്ലക്്ംര്
പലേലവിലാണ്റാപ്്്നിർ്്മി
ക്്്ന്്ത്. പണിപ്ർ്്ത്്ിയാ
ക്ന്്തൊലെനിരവധിതോഗി
കൾ്്ക്്്ം ക്ട്്ിരിപ്്്കാർ്്ക്്്ം
ഇത്ഏലറആശവ്ാസംപകര്ം.

പോകപ്റ്്ഴസ്്
കവ്ാര്്പട്്ഴസ്്:തടന്്്ര്്ഇന്്്
മത്ച്രി:മത്ച്രിലമെിക്്ൽ്്
തൊലളജിലലജ്നിയർ്്-സീനി
യർ്് റസിെണ്്് തോക്റ്്മാ
ർ്്ക്്ായി ക്വാർ്്ത്ട്ഴ്സ് നിർ്്മാ
ണത്്ിന്ള്്ലെന്്്ർ്്ഇന്്്നെ
ക്്്ം.മ്ന്്്തൊെിര്പയാണ്
മേിപ്്്ലേലവ്.പഴയആർ്്എ
ഒക്വാർ്്ത്ട്ഴ്സിന്സമീപമാണ്
നിർ്്ദ്്ിഷ്്ലകട്്ിെം.ലെന്്്ർ്്നെപ
െികൾ്് പ്ർ്്ത്്ിയാക്ന്്തൊ
ലെനിർ്്മാണംആരംഭിക്്്ം.

ഗപ്തിപേധസംരമം
നടത്്ി
േിര്രങ്്ാെി: മ്േിർ്്ന്് സ്
മ്പീം തൊെേി അഭിഭാഷകൻ്്
മ്പശാത്്്ഭ്ഷണിലനേിലരയ്
ള്്തൊെേിയലക്്്യനെപെിറ
ദ്്ാക്്ണലമന്്ാവശ്യല്പ്ട്്് ഇ
ത്്്യൻ്്തോതയഴ്സ്യ്ണിയൻ്്
പരപ്്നങ്്ാെി യ്ണിറ്്ില്ന്്
ആഭിമ്ഖ്യത്്ിൽ്്പരപ്്നങ്്ാ
െി തൊെേിക്്് മ്ന്്ിൽ്് മ്പേി
തഷധസംഗമംനെത്്ി.അെ്വ:
സിപിമ്സേ്ര,അെവ്:ഓക്
പലാനി,അെ്വ: ലക സരിേ,
അെവ്:സിഇമബ്ാഹിംക്ട്്ി,അ
െ്വ:ഇ.അജീഷ്എന്്ിവർ്്സം
സാരിച്്്.

തിര്രങ്്ാടിതാല്ക്്്
സ്കവ്ാഡ്പരിപോധന
കര്്ശനമാക്്ി
േിര്രങ്്ാെി:ഓണക്്ാലല്ത്
േിരക്്് ഒഴിവാക്്്ന്്േിന്ം
തൊവിഡ് വ്യാപനം േെയ്ക
എന്്ലക്്്യത്ത്ട്ക്െികച്്
വെസ്്ാപനങ്്ളില്ംലോത്
ജനങ്്ൾ്്ക്ട്ന്്സ്്ലങ്്ളി
ല്ംതൊവിഡ്മാനദണ്്ങ്്ൾ്്
പാലിക്്്ന്്ത്ഉറപ്്്വര്ത്്ാ
ൻ്് േിര്രങ്്ാെി ോല്ക്്് സ്
ലപഷ്യൽ്്സ്ക്വാഡ്പരിതോധ
നകർ്്ശനമാക്്ി.മ്ന്്്സ്ക്വാ
ഡ്കളാണ് േിര്രങ്്ാെി ോ
ല്ക്്ിൽ്്ജില്്ാകലക്റ്്ർ്്നിയ
മിച്്ിട്്്ണ്്്,ലോലീസ്,പച്്ായ
ത്്്,വിദ്യാഭ്യാസവക്പ്്്,െയ
റി വക്പ്്് ഉത്ദയാഗസ്്രാണ്
െീം അംഗങ്്ളായിട്്്ള്്ത്. േി
ങ്്ളാഴ്േ ത്െങ്്ിയ സ്ക്വാഡ്
മ്പവർ്്ത്്നം ഓണം കഴിയ്
ന്്ത്വലരത്െര്ം. ലോത്ജ
നങ്്ൾ്്ലോത്സ്്ലങ്്ളില്ം
വ്യാപാര സ്്ാപനങ്്ളില്ം
തൊവിഡ്മാനദണ്്ങ്്ൾ്്പ്
ർ്്ണ്്മായിപാലിക്്ല്പ്െണലമ
ന്്്ംതൊവിഡ്ത്മപാത്ട്ക്്ാൾ്്
ലംഘിക്്്ന്്വർ്്ല്ക്േിലരക
ർ്്ശനനെപെിസ്വീകരിക്്്ലമ
ന്്്ംേഹസിൽ്്ദാർ്്പി.എസ്,
ഉണ്്ിക്ഷ്ണൻ്്അറിയിച്്്.

തൊഴിത്ക്ട്:ജില്്യിൽ്്ഇന്്്
260 തപർ്്ക്്്ക്െി തൊവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്ോയി ജില്്ാ ലമ
െിക്്ൽ്് ഓരീസർ്് അറിയി
ച്്.്വിതദശത്്്നിന്്്എത്്ിയ
9 തപർ്്ക്്്ംഇേരസംസ്്ാന
ങ്്ളിൽ്്നിന്്്എത്്ിയവരിൽ്്
13തപർ്്ക്്്മാണ്തോസിറ്്ീവ്
ആയത്. 20 തപര്ലെഉറവിെം
വയ്ക്്മല്.്സപ്്ർ്്ക്്ംവഴി218
തപർ്്ക്്്തോഗംബാധിച്്്.തൊ
ഴിത്ക്ട്തൊർ്്പ്്തറഷൻ്്പരി
ധിയിൽ്് സപ്്ർ്്ക്്ം വഴി 97
തപർ്്ക്്്ം ഉറവിെം അറിയാ
ത്് 10തപർ്്ക്്്ംതോഗംബാ
ധിച്്്.
തോതോട്57തപർ്്ക്്്ംോമര
ത്ശ്രിയിൽ്്15തപർ്്ക്്്ംആയ
ത്ച്രിയിൽ്്11തപർ്്ക്്്ംതോ
സിറ്്ീവായി.എട്്്ആതോഗ്യമ്പ
വർ്്ത്്കർ്്ക്്്ം തോസിറ്്ീവാ

യി. ഇതൊലെ േികിത്്യില്
ള്്തൊഴിതക്്ട്സവ്തദശികള്
ലെഎണ്്ം1534ആയി.140തപ
ർ്്തോഗമ്ക്്ിതനെി
തോഗംസ്്ിരീകരിച്്്േികിത്്
യില്ള്് തൊഴിത്ക്ട്സ്വതദ
ശികൾ്്-1534,തൊഴിതക്്ട്ലമ
െിക്്ൽ്് തൊലളജ്-139, ഗവ.
ജനറൽ്് ആശ്പമ്േി-195, ല
ക്്ദ്വീപ്ഗറ്്്്്ഹൗസ്എഫ്എ
ൽ്്െിസി-164,തൊഴിത്ക്ട്എ
ൻ്്ഐെി എഫ്എൽ്്െിസി-
197,രതോക്്്എഫഎ്ൽ്്െിസി-
129, എൻ്്.ഐ.െി ലമഗാ എ
ഫ്എൽ്്െിസി-166,എെബ്്ിയ്
എച്്് എഫ്എൽ്്െിസി -152,മ
ണിയ്ർ്്  നതോദയ എഫ്എ
ൽ്്െിസി-199, എൻ്്ഐെി -
ലനലിററ് എഫ്എൽ്്െിസി-
23,മിംസ് എഫ്.എൽ്്.െി.സിക
ൾ്്-35,മറ്്് സ്വകാര്യ ആശ്പ

മ്േികൾ്്-116മറ്്്ജില്്കളിൽ്്
േികിത്്യില്ളളതൊഴിത്ക്
ട്സ്വതദശികൾ്്-19(മലപ്്്റം-
8,കണ്്്ർ്്-3,പാലക്്ാട്-1
,ആലപ്്്ഴ-2,േിര്വനത്്പ്
രം-1,ത്ശ്ർ്്-3,തൊട്്യം-1
), തൊഴിത്ക്ട് ജില്്യിൽ്് േി
കിത്്യില്ളളമറ്്്ജില്്ക്്ാർ്്
-102
ജില്്യിൽ്്തൊഴിത്ക്ട്എഫ്.
എൽ്്.െി.സി,ലമെിക്്ൽ്് തൊ
ലളജ്,എൻ്്.ഐ.െി.എഫ്.എൽ്്.
െി.സികളിൽ്്േികിത്്യിലായി
ര്ന്് 140 തപർ്് തോഗമ്ക്്ി
തനെി.തൊഴിത്ക്ട്തൊർ്്പ്്തറ
ഷൻ്്-38,ഓമത്ശ്രി-8,മാവ്
ർ്്-7,ലൊയിലാണ്്ി-10,ബാ
ല്ത്ശ്രി-1,കെല്ണ്്ി-1,മ്
ക്്ം-1,േിര്വളള്ർ്്-6,
തപരാമ്പ്്-6,തേമത്ച്രി-1,
തോതോട്-21,മെവ്ർ്്-2,ലേ

ക്യാട്-3,വെകര-3,കാവില്ം
പാറ-1,േിര്വപ്്ാെി-1,ക്
ന്്്മ്്ൽ്്-1,ഉതളള്യരി-1,വി
ലയ്ാപ്്ളളി-1,നന്്ണ്്-1,േക്്ി
ട്്പ്്ാറ-1,കത്ക്െി- 1,തൊെ
ത്ച്രി-1,ക്രാച്്്ണ്്്-1,ക്
റ്്്യാെി-1,അത്ത്ളി-1,
ക്ദ്്മംഗലം-1,ക്ര്വട്്്ർ്്-1,
ലപര്മണ്്-1,ോമരതശ്്രി-14,
നരിക്്്നി - 1,വാണിതമൽ്് -
2.പ്ത്ോയിവന്്513തപർ്്ഉ
ൾ്്ലപ്്ലെജില്്യിൽ്്14963തപർ്്
നിരീക്്ണത്്ിൽ്്. ഇത്വലര
88305 തപർ്് നിരീക്്ണംപ്
ർ്്ത്്ിയാക്്ി. പ്ത്ോയി വ
ന്്233തപർ്്ഉൾ്്ല്പ്ലെ1431
തപരാണ് ആശ്പമ്േികളിൽ്്
നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത്. 293
തപർ്്െിസ്ോർ്്ജ്്്ആയി.
5652മ്സവസാംപിൾ്്പരിതോ
ധനയ്ക്്് എട്ത്്് അയച്്്.

ആലക1,59,008മ്സവസാംപി
ള്കൾ്്പരിതോധനയ്ക്്്അ
യച്്േിൽ്് 1,56,689എണ്്ത്്ി
ന്ലറ  രലം ലഭിച്്്. ഇേിൽ്്
1,52,474എണ്്ംലനഗറ്്ീവ്ആ
ണ.്പരിതോധനയക്്്യച്്സാ
പ്്ിള്കളിൽ്്2319തപര്ലെപ
രിതോധനാ രലം ക്െി ലഭി
ക്്ാൻ്് ബാക്്ി ഉണ്്്. ജില്്യി
ൽ്്വന്്  149 തപർ്് ഉൾ്്ല്പ്ലെ
ആലക3043മ്പവാസികളാണ്
നിരീക്്ണത്്ിൽ്് ഉള്്ത്. ഇ
േിൽ്്574തപർ്്ജില്്ാഭരണക്
െംതൊവിഡ്ലകയർ്്ലസന്റ
റ്കളില്ം,2443തപർ്്വീട്ക
ളില്ം,26തപർ്്ആശ്പമ്േിയി
ല്ംനിരീക്്ണത്്ിലാണ്.വീ
ട്കളിൽ്്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്
വരിൽ്്15തപർ്്ഗർ്്ഭിണികളാ
ണ്.31533മ്പവാസികൾ്്നിരീ
ക്്ണംപ്ർ്്ത്്ിയാക്്ി

കോഴികക്്ട്കോവിഡ്
ക്തിച്്്യര്ന്്്

മലപ്്്റം:തൊവിഡ്നിയമ്ത്്ണങ്്ൾ്്കർ്്ശന
മാക്്്ന്്േിനായിഓണക്്ാലം,അവധി ദിന
ങ്്ൾ്്ഉൾ്്ല്പ്ലെയ്ളളദിവസങ്്ളിൽ്്നിയമ്ത്്
ണങ്്ൾ്്പാലിക്്്ന്്്ത്ട്എന്്്പരിതോധി
ക്്്ന്്േിനായിജില്്ാകലക്റ്്ർ്്ര്പീകരിച്്സ്
ക്വാെിൽ്്നിന്്്ംലേരല്ഞ്ട്പ്്്മ്പവർ്്ത്്ന
ങ്്ൾ്്,ലലഫ്സർ്്ത്വ്എന്്ിവപരിഗണിച്്്പ
ച്്ായത്്്ജീവനക്്ാലരനിയമിച്്നെപെിപി
ൻ്്വലിക്്ണലമന്്്ം ഇത്വതരയ്ം തൊവിഡ്
19മായിബന്്ല്പ്ട്്ച്മേലകൾ്്ഒന്്്ംനൽ്്കി
യിട്്ില്്ാത്് വക്പ്്്കളിലല ജീവനക്്ാലരസ്
ക്വാെിൽ്്നിയമിക്്ണലമന്്്ംതകരളപച്്ായ

ത്്്എംത്ല്യീസ്ഓർ്്ഗലനതസഷൻ്്മലപ്്്റം
ജില്്ാസമിേിജില്്ാകലക്റ്്തോട്ആവശ്യല്പ്ട്്്.്
എല്്ാപച്്ായത്്ില്ംനിലവില്ംലൊതോണ
ലകയർ്്ലസന്്്റ്കള്ം,സിഎഫഎ്ൽ്്െിസികള്ം
മ്പവർ്്ത്്നസജ്്മാണ്.നിലവിൽ്്േത്ദ്ശലേ
രല്ഞ്ട്പ്്ിന്ള്്തോട്്ർ്്പട്്ികയിൽ്്ആള്ക
ലളതേർ്്ക്്്ന്്േിന്ംഅനർ്്ഹലരഒഴിവാക്്്
ന്്േിന്മ്ള്്നെപെികൾ്്,ലലഫ്സർ്്ത്വ്എ
ന്്ിവ ആരംഭിച്്ിരിക്്്കയാണ്. ലേരല്ഞ്ട്
പ്്ില്ന്് അെിയത്്ിര സ്വഭാവം പരിഗണിച്്് പ
ച്്ായത്്്ജീവനക്്ാലരസ്കവ്ാെിൽ്്നിന്്്ംഒ
ഴിവാക്്ണലമന്്്അഭ്യർ്്ത്്ിച്്്.

പപ്നത്േകസ്കവ്ാഡില്്േിന്്്ംപഞ്്ായത്്്
ജീവേക്്ാളരഒഴിവാക്്ണം:ളകപിഇഒ

സതയ്ാഗര്ഹംനടത്്ി
മലപ്്്റം: മ്ഖ്യമമ്ത്്ി രാജിവ
യ്ക്്്ക,ഇെത്സർ്്ക്്ാരില്ന്്
ദ്ർ്്ഭരണത്്ിൽ്്നിന്്്ംതകര
ളജനേലയതോേിപ്്ിക്്്കത്
െങ്്ിയആവശ്യങ്്ൾ്്ഉന്്യി
ച്്്ലകപിസിസിആസ്്ാനമാ
യ ഇദ്്ിരാഭവനിൽ്് മ്പസിെ
ന്്്് മ്ല്്പ്്ള്്ി രാമേമ്ദ്്ൻ്് നെ
ത്്ിയഏകദിനഉപവാസസമ
രത്്ിന് ഐക്യദാർ്്ഢ്യം മ്പ
ഖ്യാപിച്്്ജില്്തൊണ്്മ്ഗസ്ക
മ്്ിറ്്ിയ്ലെതനത്േവ്ത്്ിൽ്്െി
സിസി മ്പസിെന്്്്ം ജില്്യി
ലലലകപിസിസിഭാരവാഹിക
ള്ംെിസിസിഓരീസിന് മ്
പ്്ിൽ്്സേ്യാമ്ഗഹംനെത്്ി.പ
രിപാെിജില്്ായ്െിഎഫ്ലേ
യർ്്മ്്ാൻ്്പി.െി.അജയ്തോഹ
ൻ്്ഉദ്ഘാെനംലേയ്ത്.െിസി
സിമ്പസിെന്്്്അധ്യക്്േവ
ഹിച്്്.ലക.പി അബ്്്ൽ്് മജീ
ദ്,ഇമ്ഹമ്്ദ്ക്ഞ്്ിഎന്്ിവ
ർ്്സംസാരിച്്്.

കെപിസിസിപപ്സിഡന്്്്മ്ല്്പ്്ള്്ിരാമചപദ്്്ന്്നടത്്ിയഏെദിനഉപവാസസമരത്്ിന്ഐെയ്
ദാര്്ഢയ്ംപപ്ഖയ്ാപിച്്്മലപ്്്റംകോണ്്പര്സ്െമ്്ിറ്്ിയ്കടകനത്തവ്ത്്ില്്നടന്്സതയ്ാപര്ഹംജില്്ാ
യ്ഡിഎഫ്കചയര്്മ്്ാന്്പി.ടിഅജയ്കോഹന്്ഉദഘ്ാടനംകചയ്്്ന്്്.

േലതശരി : മലയാളസംഗീേ
തോകല്ത്അനശ്വര മ്പേിഭ
ലക.രാഘവൻ്്മാറ്്്്റ്ലെമ്പേി
മയ്ക്്്ച്റ്്്ംസംരക്്ണകവ
േം ഒര്ക്്ിസ്്ാപിച്് ഗ്്ാസ്
തോറ് േകർ്്ന്് നിലയിൽ്്.
ലസന്്്ിനറിപാർ്്ക്്ിൽ്്അത്ദ്
ഹം അത്്്യവിമ്ശമം ലൊള്്്
ന്്സ്്ലത്്്സ്്ാപിച്്മപ്േിമ
യ്ക്്്സംരക്്ണകവേംഒര്
ക്്ി സ്്ാപിച്് ഗ്്ാസ് ക്ൊര
ത്്ില്ന്്വാേിൽ്്ആണ്േക
ർ്്ന്്ത്്ലതശരി ലസന്്്ിനറി
പാർ്്ക്്ിൽ്് കെതോരത്്് ഉത്ദ്

ശം5വർ്്ഷംമ്ത്പ്യാണ്രാ
ഘവൻ്്മാറ്്്്റ്ലെമപ്േിമസ്്ാ
പിച്്ത്.പിന്്ീട്മ്പേിമയ്ക്്്ക
വേമായിച്റ്്്ംഗ്്ാസ്ക്ൊര
വ്ംപണിേിര്ന്്.്ഇേിൽ്്ഗ്്ാ
സ്ക്ൊരത്്ില്ന്്ക്റ്്ൻ്്വാ
േിലാണ് േകർ്്ന്്ത്. തൊവി
ഡ്നിയമ്ത്്ണംഉള്്േിനാൽ്്
പാർ്ക്്ിൽ്്സദ്്ർ്്ശകർ്്ക്്്മ്പ
തവശനംനിതഷധിച്്ിര്ന്്.്അ
ത്ലൊണ്്്േല്ന്ആള്കൾ്്
ഈഭാഗത്ത്ക്്്വരാറില്്.അ
േിനാൽ്്ആലരങ്്ില്ംഇത്േ
കർ്്ത്്ോലണന്്്ബന്്ല്പ്ട്്

വർ്്കര്ത്ന്്ില്്.കെൽ്്കാത്റ്
റ്്്വിജാഗിരിത്ര്പ്്്പിെിച്്്ന
ശിച്്ോണ്ഗ്്ാസ്വാേിൽ്്േക
രാൻ്്കാരണലമന്്ാണ്മ്പാഥ
മിക നിഗമനം. പ്ത്ോയി
സ്്ാപിത്ക്ണ്്ഗ്്ാസ്വാേിലി
ന്ഘെിപ്്ിത്ക്ണ്്വിജ്യഗിരി
ബാഗ്്്രിൽ്്നിന്്്ംലൊണ്്്വ
തരണ്്ോണ്.എന്്ാൽ്്തോക്്്
ൌണ്്കാരണംവിജാഗിരി
എത്്ിക്്ാന്ള്്േെസങ്്ളാ
ണ്ഗ്്ാസ്മാറ്്ിസ്്ാപിക്്ാൻ്്
കാലോമസംഉണ്്ാക്ന്്ലേ
ന്്്ബന്്ല്പ്ട്്വർ്്പറഞ്്്.

സമ്്തിക്ടീരത്്ിള്്്
ഗ്്ാസ്വാതില്്തകര്്ന്്്

തേഞ്്ിപ്്ലം:കാലിക്്റ്്ിൽ്്റ്്്്െിലമറ്്ീരിയൽ്്വിദ്രവിദ്യാഭ്യാ
സവിദ്യാർ്്ഥികള്ലെപഠനത്്ിനാവശ്യത്്ിന്ള്്റ്്്്െിലമറ്്ീ
രിയൽ്്ഇന്്്മ്േൽ്്ക്ട്്ികൾ്്ക്്്വീട്്ിലലത്്്ം.തൊവിഡ്കാലമാ
യേിനാൽ്് സപ്്ർ്്ക്്സാധ്യേകണക്്ിലലട്ത്്്ംവിദ്യാർ്്ഥിക
ള്ലെആവശയ്കേമാനിച്്്മാണ്സിൻ്്െിതക്്റ്്്സ്മപ്ധാനേീര്
മാനലമട്ത്്ത്.ഇന്്്4മണിയ്ക്്്ലവസ്.ോൻ്്സലർ്്ജയരാജ്
തോറ്്്്ൽ്്വിേരതോദ്ഘാെനംനിർ്്വ്്ഹിക്്്ം.
ഒന്്രലക്്ത്ത്ളംവര്ന്്വിദ്രവിദ്യാഭ്യസവക്പ്്ിൽ്്പഠി
ക്്്ന്്വിദ്യാർ്്ഥികൾ്്ക്്്ഇത്വളലരമ്പതോജനകരമാലണന്്്വി
ദ്രവിദയ്ഭയ്ാസറ്്്്ാൻ്്െിംങ്്്കമ്്ിറ്്ികണ്്വീനർ്്യ്ജിൻ്്തോതറ
ലിയ്ംെയറക്റ്്ർ്്വി.ലക.സ്മ്ബഹ്്ണ്യന്ംഅറിയിച്്്.വളലര
ച്ര്ങ്്ിയലേലവിൽ്്വിദ്യാർ്്ഥികൾ്്ക്്്പ്സ്േകംവീട്്ിൽ്്ലഭ്യ
മാക്ത്പ്ൾ്്സർ്്വ്്കലാശാലയ്ക്്്ഒര്പാട്സാപ്്ത്്ികലാഭ
വ്ംഇത്മ്ലംലഭിയ്ക്്്ം.
പി.ജി.വിദ്യാർ്്ഥികൾ്്ക്്്ഒര്വിദ്യാർ്്ഥിയ്ക്്്27ര്പമാമ്േതമഒര്
വർ്്ഷല്ത്റ്്്്െിലമറ്്ീരിയൽ്്വിേരണത്്ിന്തോറ്്്്ൽ്്വക്പ്്ി
ന്നൽ്്തകണ്്ത്ള്്്.യ്.ജി.വിദ്യാർ്്ഥികൾ്്ക്്് ഇത് ഒര് വിദ്യാ
ർ്്ത്്ിയ്ക്്്30ര്പയിൽ്്ോലഴതയവരികയ്ള്്്.സർ്്വ്്കലാശാ
ലവാഹനംഉപതോഗിച്്്വിവിധറ്്്്െിലസന്്്റ്കളിൽ്്വിേരണ
ത്്ിന്വലിയത്കലേലവാലയന്്്മാമ്േമല്്വിദ്യാർ്്ഥിക്്്റ്്്്െി
ലമറ്്ീരിയൽ്്ക്േ്യസമയത്്്ലഭ്യമാകാത്്ത്സംബന്്ിച്്്വലിയ
അത്ക്പവ്ംഉയർ്്ന്്ിര്ന്്്.

കാലിക്്റ്്ിൽ്്സ്്്്ഡിതമറ്്ീരിയൽ്്ഇന്്്മ്തൽ്്വീട്്ിതലത്്്ം

ന ഷ്് പപ് ്ട്്്
എല്ന്് തപരില്ള്്  J

1988915 നപ്്റില്ള്് പാ
സ്തോർട്്് യാമ്ോമത്ധ്്യനഷ്്
ലപ്്ട്്.്കണ്്്കിട്്്ന്്വർ്്ോലഴ
കാണ്ന്് വിലാസത്്ിതോ
അട്ത്്്ള്്ലപാലീസ്ത്റ്്്ഷ
നിതോഅറിയിക്്്ക.
ഷാജഹാൻ
കാപ്്ിക്്്ന്്്മ്്ൽ(H)
കണ്്ാടിപപ്ാ്യിൽ
കോഴികക്്ട്673612
Ph:9961150405
8921336418

സഹകരണഓണച്്ന്്
ത്ടങ്്ി
തേഞ്്ിപ്്ലം: പള്്ിക്്ൽ്്സ
ർ്്വ്്ീസ്സഹകരണബാങ്്ില്ന്്
യ്ം കണ്്സ്യ്മർ്്ലരെില്ന്്
യ്ംസംയ്ക്്ാഭിമ്ഖ്യത്്ിൽ്്
ഉള്് ഓണച്്ത്് ആരംഭിച്്്.
ബാങ്്്ലവസ്മ്പസിെന്്്്വി.
തേക്്് ഉദ്ഘാെനം ലേയ്ത്.
നിത്േയാപതോഗസാധനങ്്ൾ്്
വിലക്്്റവിൽ്്ആണ്വിൽ്്പ്്
ന നെത്്്ന്്ത്. സി.അസീ
സ്,തോ.എ.ലക മ്ഹമ്്ദ് ക്
ട്്ി,പി.സിവാഹിദ്സമാൻ്്ത്െ
ങ്്ിയവർ്്പല്ങ്ട്ത്്്.

മമ്്്റംആണ്്്നേര്്ച്്ോളെസമാപിക്്്ം
േിര്രങ്്ാെി:ഖ്ഥ്ബ്സ്്മാൻ്്
സയ്്ിദ്അലവിമൗലദ്്വീലേ
ങ്്ള്ലെ 182-ാമത്ആണ്്്തന
ർ്്ച്്നാലളസമാപിക്്്ം.തൊ
വിഡ്നിയമത്്്ണങ്്ൾ്്നിലനി
ൽ്്ക്്്ന്്േിനാൽ്് ആണ്്്തന
ർ്്ച്്യ്ലെമ്ഴ്വൻ്്പരിപാെിക
ള്ം ഇത്്വണ ഓണ്്ലലൻ്്
വഴിയാണ്നെക്്്ന്്ത്.നാലള
ഉച്്ക്്്ഒര്മണിക്്്നെക്്്ന്്
ഖത്്്ദ്ആ,മൗലിദ്സദത്സ്
ലെ ഒരാഴ്േ നീണ്്്നിന്് ആ
ണ്്്തനർ്്ച്്ക്്്ലൊെിയിറങ്്്ം.
ഖത്്്ദ്ആക്്്സമസ്േമ്പസി
െന്്്് സയ്്ിദ് ജിമ്രി മ്ത്്്
ത്ക്യേങ്്ൾ്് തനത്േ്വംന
ൽ്്ക്ം.രാമേ്ിനെക്്്ന്്സവ്ലാ

ത്്്മജ്്ിസിന്തൊഴിത്ക്ട്വ
ലിയഖാദിഅബ്്്ന്്ാസിർ്്ഹ
യ്്്ശിഹാബ്േങ്്ൾ്്തനത്േ്വം
നൽ്്ക്ം.

അന്്ദാനംഇല്്ാത്്
ആണ്്്പനര്്ച്്
േിര്രങ്്ാെി:മമ്്്റംമഖാംേ
രിമ്േത്്ിൽ്് ഇോദ്യമായാണ്
അന്്ദാനമില്്ാലേആണ്്്തന
ർ്്ച്്നെത്്്ന്്ത്.തനർ്്ച്്യ്ലെ
മ്പധാനേെങ്്ായഅന്്ദാനം
സമാപനദിവസംരാവിലലഎ
ട്്്മണിമ്േലാണ്നെക്്ാറ്ള്്
ത്.
സംസ്്ാനത്്ിനകത്്്ംപ്റ

ത്്്നിന്്്മായിജാേിമേതഭ
ദമല്നയ പേിനായിരങ്്ളാണ്
അന്്ദാനം സ്വീകരിക്്ാനാ
യിമമ്്്റല്ത്ത്്ാറ്ള്്ത്.ദാ
റ്ൽ്്ഹ്ദാ കാപ്്സിൽ്് പാേ
കംലേയ്ത്മ്പത്േയകലപട്്ിക
ളിലാക്്ി മമ്്്റല്ത്ത്്ിച്്ാ
ണ്അന്്ദാനത്്ിന്ള്് ലന
യ്ത്ച്ർ്് പാക്്റ്്്കൾ്് വിേര
ണം ലേയ്േിര്ന്്ത്. തൊവി
ഡ്നിയമ്ത്്ണങ്്ള്ംആതോ
ഗ്യവക്പ്്ില്ന്്കർ്്ശനനിർ്്തദ
ശങ്്ള്ംപാലിത്ക്ണ്്മ്പത്േയ
ക സാഹേര്യത്്ിൽ്് ഇത്്വ
ണഅന്്ദാനംനെത്്ാൻ്്സാ
ധിക്്ാത്്േില്ന്് വിഷമത്്ി
ലാണ്മഖാംകമ്്ിറ്്ിയ്ം.
കളഞ്്്കിട്്ിയപപഴ്സ്
തിരിപച്്ൽ്്പ്്ിച്്്
േിര്രങ്്ാെിയിൽ്്: പണവ്ം
വിലല്പ്ട്് തരഖകള്ംഅെങ്്ി
യ തപഴ്സ് േിരിത്ച്ല്പിച്്് ക
ക്്ാട്ഗ്ഡ്സ്ഓത്ട്ല്മെവ
ർ്് സി.പി.അബ്്്ൽ്്അസീസ്
മാത്കയായി.
പണം,എെിഎം കാർ്്ഡ്,ആ
ധാർ്്കാർ്്ഡ്,ഐെികാർ്്ഡ്
ത്െങ്്ിയവിലല്പ്ട്്തരഖകൾ്്
അെങ്്ിയതപഴ്സ്രാവിലലക
ക്്ാട്നിന്്്ലഭിക്്്കയായിര്
ന്്്.
ത്െർ്്ന്്്തോഷ്യൽ്്മീെിയവ
ഴിനെത്്ിയഅത്നവഷണത്്ി
ൽ്് ഉെമസ്്നായ കരിങ്്പ്്ാറ
സ്വതദശിലക.പി. മ്ഹമ്്ദ് റാ
ഷിദിലന കല്ണ്ത്്്കയായി
ര്ന്്്.
ലൊളപ്്്റത്്് നിന്്് കരിങ്്
പ്്ാറയിതലക്്് തോക്ന്്യാ
മ്േയിലാണ്തപഴ്സ്നഷ്്ല്പ്ട്്
ത്.

സര്്ക്്ാര്്നിലപാട്അപകടകരം:തകഎസട്ിയ്
തേഞ്്ിപ്്ലം:ഒന്്ാംേരംമ്േൽ്്പ്്സ്ട്വലരഓണ്്ലലൻ്്ക്്ാ
സ്കൾ്്ആരംഭിച്്്മ്ന്്്മാസമായിട്്്ംഅറബി,ഉർ്്ദ്,സംസ്ക്
േംഭാഷകലളപാലെഅവഗണിച്്്ലൊണ്്്ള്്സർ്്ക്്ാർ്്നിലപാ
ട്സമ്ഹത്്ിൽ്്ഗ്ര്േരമായമപ്േയ്ാഘാേങ്്ൾ്്സ്ഷ്്ിക്്്ലമന്്്
ലക.എസ.്െി.യ്മലപ്്്റംജില്്ാകമ്്ിറ്്ിമ്ന്്റിയിപ്്്നൽ്്കി.മപ്സി
െന്്്്മജീദ്കാതെങ്്ൽ്്അധ്യക്്േവഹിച്്്.സംസ്്ാനമ്പസിെ
ന്്്്അബ്്്ല്്വാവ്ർ്്ഉദ്ഘാെനംലേയ്ത്.

തൊഴിൽ്്
സംരക്്ിക്്തപ്്ടണം:
എഐടിയ്സി
തേഞ്്ിപ്്ലം: തോറി ലൊഴി
ലാളികള്ലെ ലൊഴിൽ്് സംര
ക്്ിക്്ല്പ്െണം-എഐെിയ്
സി.കാക്്ത്ച്രികിൻ്്മ്രയി
ലല ഭക്്്യ തോൌണിൽ്് നി
ന്്്ംലൊത്ട്ട്്ി,േിര്രങ്്ാ
െിോല്ക്്്കളിലലതറഷൻ്്ക
െകളിതലക്്്ം,മാതവലിത്റ്്്റ്
കളിതലക്്്ംഭക്്യ്ധാനയ്ങ്്ൾ്്
എത്്ിച്്്ലൊട്ക്്്ന്്തോറി
കളിൽ്്പണിലയട്ക്്്ന്്ലൊ
ഴിലാളികള്ലെലൊഴിൽ്്സ്ര
ക്് ഉറപ്്്വര്ത്്ാൻ്് ബന്്
ല്പ്ട്്വർ്്േയ്്ാറാതകണ്്ത്ണ്്്.
എഐെിയ്സി തോൌണ്്
യ്ണിറ്്് കണ്്ലവൻ്്ഷൻ്്ആ
വശ്യല്പ്ട്്്.

പള്്ിക്്്ടംക്ട്്ായമ്ഓണക്്ിറ്്്നൽകി
മാത്കയായി
തേഞ്്ിപ്്ലം:മഹാമാരികാലത്്്അേിജീവനത്്ിന്റസത്ദ്ശ
വ്മായിതേതലമ്പ്്എൻഎൻഎംഎച്്്എസ്സ്ക്ളിലല2000-
എസ്എസ്എൽസിബാച്്ിലലപ്ർവവിദ്യാർത്്ികള്ലെക്ട്്ാ
യ്മയായപള്്ിക്്്െംവാട്സാപ്്്ക്ട്്ായ്മഓണക്്ിറ്്്നൽകിമാ
ത്കയായി.ഓണത്ത്െന്ബന്്ിച്്്വളലരമ്പയാസംഅന്ഭ
വിക്്്ന്്ക്ട്്ായ്മയിലലയ്ംസമീപമ്പതദശങ്്ളിലലയ്ംക്ട്ം
ബങ്്ൾക്്ാണ്ഓണകിറ്്്എത്്ിച്്്നൽകിയത്.പള്്ിക്്്െംക്
ട്്ായ്മയ്ലെതനത്േ്വത്്ില്ള്്ലഹൽപ്ലെസ്ക്മ്പവർത്്ക
രാണ്മാത്കമപ്വർത്്നത്്ിന്തനത്േവ്ംനൽകിയത്.കിറ്്്വി
േരണത്്ിന്ലറഉദ്ഘാെനംഎൻഎൻഎംഎച്്്എസ്സ്ക്ൾ
മാതനജർനാരായണൻനിർവഹിച്്്.
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ത്ശ്ർ:ജില്്യിൽഇന്്കല227ഗപർക്്്ക്ടി
കകാൈിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.90ഗപർഗോെമ്ക്്
രായി.ജില്്യിൽഗോെബാധിരരായിചികിത്്
യിൽകഴിയ്ന്്ൈര്കടഎണ്്ം1077ആണ.്ത്
ശ്ർസവ്ഗേരികളായ50ഗപർമറ്്്ജില്്കളിൽചി
കിത്്യിൽകഴിയ്ന്്്.ഇത്ൈകരഗോെംസ്്ി
രീകരിച്്ൈര്കടഎണ്്ം3450ആണ.്ഇത്ൈകര
ഗോെമ്ക്്രായത്2338ഗപർ.ഗോെംസ്്ിരീക
രിച്്ൈരിൽ223ഗപരം്സമ്്ർക്്ംൈഴികകാൈി
ഡ്ഗൊസിറ്്ീവ്ആയൈരാണ.്ഇരിൽ17ഗപര്
കടഗോെഉറൈിടമറിയില്്.അമലക്്സ്്്്ർ9,ചാല
ക്്്ടിക്്സ്്്്ർ11,ഇരിങ്്ാലക്്്ടക്്സ്്്്ർ4,ൈാടാ

നപ്്ളളിജനരക്്സ്്്്ർ28,അംഗബദക്ർഗൊകള
നിക്്സ്്്്ർ01,രക്്ൻക്്സ്്്്ർ2,േയക്്സ്്്്ർ4ആ
ഗോെയ്തപ്ൈർത്്കർഉൾകപ്്കട5,സവ്കാരയ്ആ
ശ്പതര്ിയികലആഗോെയ്തപ്ൈർത്്കർ2,മറ്്്സ
മ്്ർക്്ം144,മറ്്്സംസ്്ാനങ്്ളിൽനിന്്്എ
ത്്ിയൈർ2,ൈിഗേരത്്്നിന്്്രിരികച്്ത്്ിയൈ
ർ2എന്്ിങ്്കനയാണ്ഗോെസ്്ിരീകരണത്്ി
ക്്്കണക്്്.ഗോെംസ്്ീരികരിച്്്ത്ശ്ർെൈ.
കമഡിക്്ൽഗൊകളജിലം്മറ്്്ആശ്പതര്ികളി
ലം്കകാൈിഡ്ഫസ്്്്്വലൻതട്ീറ്്്കമൻറ്കസൻറ
റ്കളില്മായികഴിയ്ന്്ൈർ.കോവ്്ാഴച്യികല
കണക്്്:െൈ.കമഡിക്്ൽഗൊകളജ്ത്ശ്ർ-70,

സി.എഫ.്എൽ.ടി.സിഇ.എസ.്ഐ-കനഞ്്്ഗോ
ൊശ്പതര്ിമ്ളങ്്്ന്്ത്്്കാവ-് 50,എം. സി.
സി.എച്്്.മ്ളങ്്്ന്്ത്്്കാവ-്43,ജി.എച്്്ത്ശ്
ർ-15,കൊട്ങ്്ല്ർരാല്ക്്്ആശ്പതര്ി-21,
കിലഗല്്ക്്്1ത്ശ്ർ-77,കിലഗല്്ക്്്2ത്
ശ്ർ-58,ൈിേയ്സി.എഫ.്എൽ.ടി.സിഗല്്ക്്്1
ഗൈല്ർ-145,ൈിേയ്സി.എഫ.്എൽ.ടി.സിഗല്്ക്്്
2ഗൈല്ർ-131,എം.എം.എം.കകാൈിഡ്കകയർ
കസ്്്ർത്ശ്ർ-35,ചാൈക്്ാട്രാല്ക്്്ആശ്
പതര്ി-17,ചാലക്്്ടിരാല്ക്്്ആശ്പതര്ി-11,
സി.എഫ.്എൽ.ടി.സികൊരട്്ി-50,ക്ന്്ംക്ളം
രാല്ക്്്ആശ്പതര്ി-12,ജി.എച്്്.ഇരിങ്്ാല

ക്്്ട-9,ഡി.എച്്്.ൈടക്്ാഗഞ്്രി-7,ജ്ബിലി
മിഷൻകമഡിക്്ൽഗൊകളജ്ത്ശ്ർ-11,അമ
ലഗോസപ്ിറ്്ൽത്ശ്ർ-76,എവലറ്്്ഗോ
സപ്ിറ്്ൽത്ശ്ർ-1,ഗോംഐഗോഗലഷൻ-
11.നിരീക്്ണത്്ിൽകഴിയ്ന്്9365ഗപരിൽ
8317ഗപർൈീട്കളിലം്1048ഗപർആശ്പതര്ി
കളില്മാണ.്കകാൈിഡ്സംരയിച്്്129ഗപഗര
യാണ്ആശ്പതര്ിയിൽപ്രിയരായിതപ്ഗൈരി
പ്്ിച്്ിട്്്ള്്ത.്790ഗപകരഇന്്കലനിരീക്്ണ
ത്്ിൽപ്രിയരായിഗചർത്്്.627ഗപകരനിരീ
ക്്ണകാലഘട്്ംഅൈസാനിച്്രികനത്ടർന്്്
നിരീക്്ണപട്്ികയിൽനിന്്്ംഒഴിൈാക്്ി.

തൃശൃർ227പേർകൃ്ൃകൊവിഡൃ
ദ്രിൊേ്വാസനിധിയിശലക്്്
ത്കകകമാറി
കൊട്ങ്്ല്്്ർ:ബിരിയാണിചലഞ്്ില്കടഗനടിയത്കമ്ഖയ്മ
തത്്്ിയ്കടദ്രിരാരവ്ാസനിധിയിഗലക്്്വകമാറി.കഹഡ്ഗോഡ്
&കജനറൽൈർഗക്്ഴസ്്യ്ണിയൻസി.ഐ.റ്്ി.യ്ഗൊട്്പ്്്റംപ
ലചരക്്്ൈണഎപ്ളിക്്്ഗനതര്രവ്ത്്ിൽആെസ്്്്്15ന്നടത്്ി
യബിരിയാണിചലഞജ്ില്കടസമാഹരിച്്40000ര്പയാണ്മ്
ഖയ്മതത്്്ിയ്കടദ്രിരരവ്ാസഫണ്്ിഗലക്്്വകമാറിയത.്സി.ഐ.
റ്്ി.യ്തപ്ൈർത്്കൻകക.കക.ഷാനൈാസിൽനിന്്്ജില്്ാതപ്സിഡ
്്്്കക.കക.രാമക്ഷണ്ൻഏറ്്്ൈാങ്്ി.യ്ണിയൻകസതക്ട്്റി
കക.എസ.്വകസാബ്തപ്സിഡ്്്്പി.കജ.ഗോസി,ഏരിയകസതക്
ട്്റിസിദ്്ാർത്്ൻ,തപ്സിഡ്്്്കക.എം.മ്സര്ാഖ്അലി,യ്ണി
യൻഗോയി്്്്കസതക്ട്്റികക.ബി.മ്ജീബ്എന്്ിൈർസംസാരിച്്്.

1000വീട്കള്ളടനിർമാണ
പ്ർത്്ീകരണപ്രഖ്യാരനംനാളെ
കൊട്ങ്്ല്്്ർ:സംസ്്ാനസർക്്ാരിക്്്സമ്്്ർണഭൈനപദ്്
രിയിൽകൊട്ങ്്ല്്്ർനെരസഭയ്കടപി.എം.എ.വൈ.-വലഫ്
പദ്്രിതപ്കാരംപാൈകപ്്ട്്ൈർക്്്നിർമിച്്്നൽക്ന്്1000ൈീട്
കള്കടനിർമാണപ്ർത്്ീകരണതപ്ഖയ്ാപനംമ്ഖയ്മതത്്്ിപിണ
റായിൈിജയൻഓണവലനിൽനിർൈഹിക്്്ം.നാകള11.30ന്ന
ടക്്്ന്്പരിപാടിയിൽരഗദ്്രഭരണൈക്പ്്് മതത്്്ിഎ.സി.കൊ
യര്ീൻഅധയ്ക്്രൈഹിക്്്ം.ൈി.ആർ.സ്നിൽക്മാർഎംഎൽ
എ,കബന്്ിബഹനാൻഎംപി,ക്ടം്ബതര്ീമിഷൻഗൊ-ഓഡി
ഗനറ്്ർഹരികിഗോർ,ജില്്ാകലകറ്്്ർഷാനൈാസ്എന്്ിൈർപ
കങ്്ട്ക്്്ം.ഏറ്്വം്ക്ട്രൽൈീട്കൾനിർമിച്്്നൽകിയനെര
സഭയക്്്്ള്്സംസ്്ാനസർക്്ാരിക്്്ജില്്യികലപ്രസക്ാരം
കൊട്ങ്്ല്്്ർനെരസഭയക്്്്ലഭിക്്്കയ്ണ്്ായി.സർക്്ാരിക്്്
പഴയപലപദ്്രികളിലം്നിർമാണംപ്ർത്്ിയാക്്്ൈാൻകഴി
യാരിര്ന്്ൈീട്കളിൽന്റ്രരമാനംപ്ർത്്ീകരിച്്രിനം്സം
സ്്ാനസർക്്ാർഅൈാർഡ്ലഭിച്്ിര്ന്്്.ൈീട്നിർമാണത്്ിനാ
യിസർക്്ാർധനസഹായത്്ിന്പ്റകമ3ഗൊടി54ലക്്ംര്പ
നെരസഭബാങ്്്ൈായപ്എട്ത്്ിര്ന്്്.പദ്്രിയിൽഉൾകപ്്ട്്
ഗരഷിക്്്ന്്127ൈീട്കള്കടപണിയം്പ്ർത്്ീകരിച്്്കൊണ്്ി
രിക്്്ന്്്.അയ്്ങ്്ാളികൊഴില്റപ്്്പദ്്രിൈഴിഭൈനനിർമാണ
ത്്ിൽഏറ്്വം്ക്ട്രൽകൊഴിൽേിനങ്്ൾനൽകിസംസ്്ാന
കത്്ഒന്്ാമകത്്രഗദ്്രഭരണസ്്ാപനമായനെരസഭകരര
കഞ്്ട്ക്്കപ്്ട്്്.

ളതക്്്ംകരരഞ്്ായത്്ിളല
കസവനങ്്ൾഇനിവിരലത്മ്്ില
ൈടക്്ാഗഞ്്രി:കരക്്്ംകരതെ്ാമപഞ്്ായത്്ികലഗസൈനങ്്ൾ
ഇനിമ്രൽൈിരൽത്മ്്ിൽലഭയ്മാകം്.പഞ്്ായത്്ിൽഗൊകാ
കര,എല്്ാൈിധഗസൈനങ്്ളം്ഐഎൽജിഎംഎസ്ഓണവല
ൻസംൈിധാനംനടപ്്ിലാക്്്ന്്്.പ്ർണമായം്കൈബ്അധിഷ്്ി
രമായസംൈിധാനത്്ില്കടസമ്ാർട്്്ഗോണഉപഗോെിച്്്ഏൈി
കടനിന്്് ഗൈണകമങ്്ിലം്പഞ്്ായത്്ിക്്് ഗസൈനങ്്ൾഉപ
ഗോെകപ്്ട്ത്്ാവ്ന്്രാണ.്ക്ടാകരഅക്്യഗകതദ്്്ങ്്ൾ,കഹ
ൽപ്്്കഡസക്്്്കൾമ്ഗഖനയം്കൊത്ജനങ്്ൾക്്്അഗപക്്ക
ൾസമർപ്്ിക്്ാം.അഗപക്്ഗോകൊപ്്ംഅന്ബന്്ഗരഖകളം്
സക്ാൻ കചയത്്സമർപ്്ിക്്ണം.ൈിദ്രസ്്ലങ്്ളിൽനിന്്്
ഗൊലം്സവ്ത്്ംപഞ്്ായത്്ികലഗസൈനങ്്ൾഉപഗോെിക്്്ൈാ
ൻഈസംൈിധാനത്്ില്കടസാധിക്്്ന്്ആേയ്ഘട്്ത്്ിൽസം
സ്്ാനത്്്150തെ്ാമപഞ്്ായത്്്കളിലാണ്ഐ.എൽ.ജി.എം.
എസ്നടപ്്ിലാക്്്ന്്ത.്ഇരിക്്്ഭാെമായിജില്്യികല11തെ്ാമപ
ഞ്്ായത്്്കളിൽഗസൈനംലഭയ്മാകം്.ഈസംൈിധാനംനിലൈി
ൽൈര്ന്്ഗൊകടരഗദ്്രസ്്ാപനങ്്ളിൽൈയ്രയ്സര്തപ്ൈർത്്
നങ്്ൾനിർൈഹിക്്്ന്്,ൈയ്രയ്സര്ആപ്്ിഗക്്ഷന്കൾഒറ്്പ്്ാ
റ്്്ഗോമിൽലഭയ്മാകം്.അഗപക്്കർക്്്കൈബ്വസറ്്ിൽതപ്ഗൈ
രിച്്്സവ്ത്്ംയ്സർഐഡിരയ്്ാറാക്്ിഓണവലനായിഅഗപ
ക്്കൾരയ്്ാറാക്്ാനം്,രൽസ്്ിരിയഥാസമയംഅറിയ്ൈാ
നം്സാധിക്്്ം.കരക്്്ംകരപഞ്്ായത്്ിൽഐഎൽജിഎം
എസ്സംൈിധാനംഇന്്്മ്രൽതപ്ൈർത്്നംആരംഭിക്്്കമന്്്
കസതക്ട്്റിഅറിയിച്്്.

ഓണവിരണിയിളലസർക്്ാർഇടളരടല
വിലക്്യറ്്ള്ത്രിടിച്്്നിർത്്്ന്്്:മപ്ത്്ി
മാള:ഓണൈിപണിയിയികലസർക്്ാരിക്്്ഇടകപടൽൈിലക്്യ
റ്്കത്്പിടിച്്്നിർത്്ാൻസഹായികച്്ന്്്ഭക്്്യ-കൊത്ൈിരര
ണൈക്പ്്്മതത്്്ിപിരിഗോത്്മൻപറഞ്്്.കൊട്ങ്്ല്്്ർനി
ഗോജകമണ്്ലത്്ികലആേയ്കത്്സവപ്്ഗൊമാഗൈലിസ്പ്്ർ
മാർക്്റ്്ിക്്്ഉദഘ്ാടനംകൊയ്്പഞ്്ായത്്ികലപ്പ്്ത്്ിയിൽ
ൈീഡിഗോഗൊണഫറൻസില്കടനിർവ്്ഹിച്്്സംസാരിക്്്ക
യായിര്ന്്്മതത്്്ി.ഓണവലൻമാർക്്റ്്ിങ്സംൈിധാനത്്ില്
കടസാധനങ്്ൾൈീട്കകളത്്ിക്്്ന്്പദ്്രിസവപ്്ഗൊനടപ്്ാ
ക്്്കമന്്്ംമതത്്്ിക്ട്്ിഗച്്ർത്്്.ൈി.ആർ.സ്നിൽക്മാർഎം.എ
ൽ.എ.അധയ്ക്്രൈഹിച്്്.മാളഗല്്ക്്്പഞ്്ായത്്്തപ്സിഡ്്്്
ഇ.ഗകരൈൻക്ട്്ിമ്ഖയ്ാരിഥിയായി.കൊയ്്തെ്ാമപഞ്്ായത്്്തപ്
സിഡ്്്്സിജിൈിഗോദ്ആേയ്ൈിൽപ്്നനിർവ്്ഹിച്്്.വൈസ്തപ്
സിഡ്്്്സിബിതഫ്ാൻസിസ,്സ്്ിരംസമിരിഅധയ്ക്്യായസ
ഗോജ ഗൈണ്രങ്്ർ, കഹൻസി ഷാജ,് പി.എം.അയ്്പ്്ൻക്ട്്ി,
ഗല്്ക്്്പഞ്്ായത്്്അംെംഗോനാകക.കരീം,ജില്്ാസവപ്്ഓ
ഫീസർഅയ്്പ്്ോസ്ത്ടങ്്ിയൈർപകങ്്ട്ത്്്.രാൈികല9.30മ്
രൽഉച്്ക്്്1മണിൈകരയം്ഉച്്ക്്്2.30മ്രൽരാതര്ി7ൈകരയ്
മാണ്സ്പ്്ർമാർക്്റ്്ിക്്്തപ്ൈർത്്നം.കൊഗോണകാലത്്്
രാൈികല10മ്രൽവൈക്ഗന്്രം5മണിൈകരയായിതപ്ൈർത്്
നസമയംതക്മീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.

തകാെിഡ്:കലാകാരൻമാര്തട
ജീെിെംദ്രിെത്്ിൽ
ക്ന്്ംക്ളം:കൊൈിഡ്കാലത്്്കലകൊണ്്്ഉപജീൈനംനട
ത്്്ന്് കലാകാരൻമാര്കട ജീൈിരം ൈലിയ ദ്രിരത്്ിലാണ.്
ഈൈർഷകത്്യം്അട്ത്്ൈർഷകത്്യം്സീസണനഷ്്കപ്്ട്
ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽനിരയ്ജീൈിരത്്ിന്ഗൊലം്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ന്്
സ്്ിരിയിലാണ്ഭ്രിഭാെംകലാകാരൻമാരം്.ആഗോെയ്മ്ള്്ൈർ
മറ്്്കൊഴിൽഗമഖലയിൽപണികയട്ത്്്ൈര്മാനംകകണ്്ത്്്
ന്്്ണ്്്.എന്്ാൽഈഗമഖലയില്ള്്ബഹ്ഭ്രിപക്്ംഗപരം്മ
റ്്്കൊഴിൽഗമഖലകളിൽഗോലികചയ്്ാന്ള്്ആഗോെയ്സ്്ിരി
യ്ള്്ൈരല്്.സർക്്ാരിക്്്ഭാെത്്്നിന്്്കകാൈിഡ്കാലത്്്ര
ണ്്്മാസങ്്ളിലായിആയിരംര്പൈീരംധനസഹായംലഭിച്്്കൈ
ങ്്ിലം്കലാകാരൻമാകരസംബന്്ിച്്്ആത്കപരിമിരമാണ.്
അനർഹരായപലർക്്്ംസഹായംലഭിച്്ഗപ്്ൾഅർഹരകപ്്ട്്പ
ലർക്്്ം സർക്്ാരിക്്് സഹായം കിട്്ാകര ഗൊക്കയം് കച
യത്.്ഈഓണക്്ാലത്്്ംദ്രിരസമാനമായജീൈിരംനയിക്്്
ന്്കലാകാരൻമാകരസഹായിക്്ാൻസർക്്ാർരയ്്ാറാകണകമ
ന്്്കലാകാരൻമാര്കടസംഘടനയായനൻമആൈരയ്കപ്്ട്്്.രണ്്്
മാസംനൽകിയസഹായംത്ടർന്്്ംഅന്ൈേിക്്ാനം്സൗജ
നയ്ചികിത്്യം്,ഗറഷനം്അന്ൈേിക്്ാനം്സർക്്ാർരയ്്ാറക
ണകമന്്്ംനൻമസംസ്്ാനജനറൽകസതക്ട്്റിരൈിഗകഗച്്രി
ആൈരയ്കപ്്ട്്്.60ൈയസ്കഴിഞ്്മ്ഴ്ൈൻകലാകാരൻമാകരയം്
കലാകാര ഗക്്മനിധിയിൽഅംെങ്്ളാക്്ി കപൻഷൻനൽക
ണം.ന്ത്്-സംെീര-രാളൈാേയ് ഗമഖലയില്ള്്സ്്ാപനങ്്ൾ
അടച്്ിട്്ിരിക്്്കയാണ.്ഈസ്്ാപനങ്്ളികലഅധയ്ാപകർഉൾ
കപ്്കടയ്ള്്ൈര്കടയം്ജീൈിരംദ്രിരസമാനമാണ.്ആറ്മാസ
ത്്ിഗലകറയായിഅടഞ്്്കിടക്്്ന്്സ്്ാപനങ്്ൾത്റന്്്തപ്ൈ
ർത്്ിക്്ാന്ള്്അന്ൈാേംനൽകണകമന്്്ംസംഘടനആൈരയ്
കപ്്ട്ന്്്.17ആൈരയ്ങ്്ൾഅടങ്്്ന്്നിഗൈേനംനൻമഭാരൈാ
ഹികൾസർക്്ാരിന്മ്ൻപിൽസമർപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇത്സംബന്്ി
ച്്ഉചിരമായരീര്മാനമ്ണ്്ാക്കമന്്തപ്രീക്്യിലാണ്നൻമ
സംഘടനയ്കടഭാരൈാഹികളം്കലാകാരൻമാരം്.

ഇരിങ്്ാലക്്്ടരവിപ്തളവഡിങ്സില
ഓണംളമരാളസയില

ത്ശ്ർ:ഇരിങ്്ാലക്്്ടപൈിതര്കൈഡിങസ്ിൽഓണഗത്്ട
ന്ബന്്ിച്്്കമൊബഡജ്റ്്്കസയിൽആരംഭിച്്ിരിക്്്ന്്്.
കകാഗോണക്്ാലത്്്ഏറ്്വം്ക്റഞ്്നിരക്്ിൽപ്ത്്ൻ
ഓണഗക്്ടിയം്ൈിൈാഹൈസത്ര്ങ്്ളം്ൈാങ്്ാം.തബ്ാ്്്ഡ്ൈ
സത്ര്ങ്്ൾ,ൈിൈാഹൈസത്ര്ങ്്ൾഎന്്ിൈഉൾപ്്കടഎല്്ാൈ
സത്ര്ങ്്ൾക്്്ം10രരമാനംമ്രൽ60രരമാനംൈകരൈില
കിഴിവ്ഉണ്്്.സാരി,ച്രിോർ,മ്ണ്്്,ജീൻസ,്ക്ട്്ികൾക്്്ള്്
ൈസത്ര്ങ്്ൾ,ഗോർമൽകൈയർ,കാഷവ്ൽകൈയർത്ടങ്്ിഎ
ല്്ാൈസത്ര്ങ്്ള്കടയം്പ്ത്്ൻഗൊഡല്കൾഓണത്്ിനാ
യിപൈിതര്കൈഡിങസ്ിൽഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.കകാൈിഡ്നിയതത്്്
ണങ്്ൾപാലിച്്ാണ്ൈിൽപ്്നഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്

ചാലക്്്ടി: കൊടകരയിൽ ഗമൽപാലം
അൈസാനിക്്്ന്്രിന്സമീപംഗേരീയ
പാരയിൽ ഗോഡില്കടനടന്്് ഗൊയി
ര്ന്്യാതര്ക്്ാരകനൈാഹനമിടിച്്ഗര
ഷംൈാഹനംനിർത്്ാകരഗൊക്കയം്
ൈഴിയാതര്ക്്ാരൻമരണകപ്്ട്കയം്കച
യര്സംഭൈത്്ിൽതപ്രികയൈിേഗേ്മായ
അഗന്വഷണത്്ികോട്ൈിൽചാലക്്്ടി
ഡി.വൈ.എസ.്പി. സി.ആർ.സഗ്ത്ഷ്
അറസ്്്്്കചയത്.്രമിഴന്ാട്ധർമ്്പ്രി
ജില്്കൊളെത്്്ർസവ്ഗേരിമ്ന്സാമി
രിൈക്മാർ(42ൈയസ)്ആണ്അറസ്്്്ി
ലായത.്ഇയാൾഓടിച്്ിര്ന്്ൈാഹനവം്
പിടികച്്ട്ത്്്.കഴിഞ്് മാസം പത്്ാം
രിയരിയാണ്ഗകസിനാസപ്േമായസംഭ
ൈംഉണ്്ായത.്അന്്്ഉച്്രിരിഞ്്്രണ്്്
മണിഗോകടയാണ് മറ്്ത്്്ർ സവ്ഗേരി
പ്ത്ൈത്്്ൈീട്്ിൽഅചയ്്രൻഎന്്അ
റ്പത്ൈയസ്കാരൻഅജ്്ാരൈാഹ
നമിടിച്്്മരണകപ്്ട്്ത.്സംഭൈസ്്ലത്്്
നിന്്്യാകൊര്കരളിവം്ലഭിക്്ാരിര്
ന്്ഗകസിൽത്ശ്ർറ്റൽജില്്ാകപാലീ
സ്ഗമധാൈിൈിരവ്നാഥ.്ആർ.ഐ.പി.എ
സിക്്് നിർഗേരാന്സരണം തപ്ഗര്യക

അഗന്വഷണ
സംഘം ര്പീക
രിച്്് ചാലക്്്ടി
ഡി.വൈ.എസ.്
പി.സി.ആർ.സ
ഗ്ത്ഷ് ,കൊട
കര.സി.ഐഅ
ര്ണ എന്്ിൈ
ര്കട ഗനത്രവ്
ത്്ിൽ എ എ
സ്ഐമാരായ
ജിന്ഗൊൻരഗച്്ത്്്,ഗോയ്പൗഗോസ,്
പി.എംമ്സ,ഇ.ൈിൈിഗോദ്സീനിയർ
സിപിഒമാരായ ൈി.യ്സിൽഗോ, കറജി
എ.യ,്ഷിഗോഗൊമസ്എന്്ിൈകരഉൾ
കപ്്ട്ത്്ിഅഗന്വഷണംനടത്്ിൈരിക
യായിര്ന്്്. ഇരര സംസ്്ാന നമ്്ർ
ഗപ്്റ്്്ള്് ഗോറികളാണ്ആ സമയം ഗേ
രീയപാരയില്കടഗൊയിര്ന്്ത്എന്്
അഗന്വഷണ സംഘത്്ിക്്് നിെമന
ത്്ിൽഅഗന്്േിൈസംപാലക്്ാട്,ത്ശ്
ർജില്്കളില്കടസഞ്്രിച്്ൈാഹനങ്്ള്
കട ൈിൈരങ്്ൾ ഗരഖരിച്്്അഗന്വഷണ
ങ്്ൾനടത്്്കയം്അരിൽനിന്്്എറ

ണാക്ളംഭാെഗ്ത്ക്്്ഗൊയൈണ്്ികള്
കട പട്്ിക രയ്്ാറാക്്്കയം്അഗന്വഷ
ണം രമിഴ് നാട്്ിഗലക്്് ൈയ്ാപിപിക്്്ക
യം്കചയ്്്കയായിര്ന്്്.ഇന്്കലകസ്്്്
ഡിയിലായൈാഹനംഗകരളത്്ിഗലക്്്ൈ
ര്ന്്രായിഅറിഞ്്അഗന്വഷണസം
ഘംഗേരീയപാരയിൽൈിൈിധസ്്ലങ്്
ളിൽനിലയ്റപ്്ിക്്്കയം്മണിക്്്റ്ക
ഗോളംനീണ്്നിരീക്്ണത്്ികോട്ൈിൽ
ക്ട്്കനല്്്രിൽൈച്്്ൈാഹനംപിടിക്ടി
കൊടകരയികലത്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.
ത്ടർന്്് നടത്്ിയ ഗോേയ്ം കചയ്്ലിൽ
അപകടക്ത്ക്റിച്്്യാകൊര്അറിവ്
ഇല്്എന്്്ംകഴിഞ്്അഞ്്്ൈർഷമായി
ഗകരളത്്ിഗലക്്്ൈന്്ിട്്ില്്എന്്്ംരിൈ
ക്മാർകളവ്പറക്ഞ്ങ്്ിലം്കപാലീസ്
രാസത്ര്ീയ അഗന്വഷണ കരളിവ്കൾ
നിരത്്ിയഗപ്്ൾക്റ്്ംസമ്്രിക്്്കയ്
മായിര്ന്്്.യാകൊര്ൈിധകരളിവ്ക
ളം്കിട്്ാരിര്ന്്ഈഗകസിൽഅപകട
ത്്ിന്കാരണമായൈാഹനംകകണ്്ത്്ി
യതം് തപ്രികയപിടിക്ടാനായതം്ത്
ശ്ർറ്റൽകപാലീസിക്്്മകറ്്ര്ഗനട്്
മായിമാറി.

ളോടകരയിലഅജ്്ാതവാഹനമിടിച്്്വ്ദ്്ൻമരണള്പ്ട്്സംഭവം
ഗപ്െിഒന്്രമാസത്്ിന്ശേഷംപിടിയിൽ

അറസ്്്്ിലായപര്തി

മാലിന്യവിമ്ക്്ത്ശ്ർ;
ലകകോർത്്്ഹരിതകകരെംമിേൻ
ത്ശ്ർ:മാലിനയ്ത്്ിൽനിന്്്സവ്ാരതത്്്്യംതപ്ഖയ്ാപിക്്ാകോര്
ങ്്ിജില്്യികല70ഓളംരഗദ്്രസവ്യംഭരണസ്്ാപനങ്്ൾ.സം
സ്്ാനസർക്്ാരിക്്്പതത്്്ണ്്ിനപരിപാടിയിൽഉൾകപ്്ട്ത്്ി
ഖരമാലിനയ് സംഭരണവം് ഗരഖരണവം്സംസ്കരണവം് രാ
സത്ര്ീയമായിനടപ്്ിലാക്്്ന്്രഗദ്്രസവ്യംഭരണസ്്ാപനങ്്ൾ
ക്്്ശ്ചിരവ്പേൈിനൽകാനാണ്ഹരിരഗകരളംമിഷൻരയ്്ാകറ
ട്ക്്്ന്്ത.്ആേയ്ഘട്്ത്്ിൽ30ന്മ്ൻപായി20പഞ്്ായത്്്ക
ളം്ക്ന്്ംക്ളം,ഇരിങ്്ാലക്്്ടഎന്്ീനെരസഭകളം്ശ്ചിരവ്
പേൈിതപ്ഖയ്ാപനംനടത്്്ം.ജില്്ാകലകറ്്്ർകചയർമാനായമ്ലയ്
നിർണയസമിരിപരിഗോധിച്്ഗരഷമാണ്സർട്്ിഫിക്്റ്്്നൽക്
ക.ഇൈയക്്്്പ്റകമഅഞ്്്നെരസഭകൾഉൾകപ്്കട53രഗദ്്ര
സവ്യംഭരണസ്്ാപനങ്്ൾകസപറ്്്ംബർ10ന്മ്ൻപ്ശ്ചിരവ്തപ്
ഖയ്ാപനത്്ിന്ള്്രയ്്ാകറട്പ്്ിലാണ.്ൊർഹിക-സ്്ാപനരല
ത്്ിൽവജൈമാലിനയ്ങ്്ൾഉറൈിടങ്്ളിൽസംസ്കരിക്്്ന്്രി
ന്ഗൈണ്്സംൈിധാനകൊര്ക്്്ക,അവജൈമാലിനയ്ങ്്ൾഹരി
രകർമ്്ഗസനൈഴിൈീട്കളിൽകചന്്്ഗരഖരിക്്്ക,പ്്ാസ്്്്ിക്ക
ത്്ിക്്്ന്്തം്ജലഗത്സാരസ്കളിൽഉഗപക്്ിക്്്ന്്തം്രടയ്
കഎന്്ിൈയക്്്്ഊന്്ൽനൽകിയ്ള്്തപ്ൈർത്്നങ്്ളാണ്നട
ക്്്ക.ക്ടാകരഉപഗോെഗോെയ്മായകൊത്രൗചാലയങ്്ൾ,
പ്്ാസ്്്്ിക് ഗരഖരണഗകതദ്്്ങ്്ള്കടലഭയ്ര,ഹരിരകർമ്്ഗസന
യക്്്്തപ്ഗര്യകഫണ്്്അന്ൈേിക്്ൽ,മാലിനയ്ംൈലികച്്റിയൽ,ക
ത്്ിക്്ൽഎന്്ിൈയ്കക്്രികരയ്ള്്നിയമനടപടികൾ,സ്്ാപ
നപരിധിയിൽതെ്ീൻഗത്പാഗട്്ഗക്്ൾനടപ്്ിലാക്്ൽഎന്്ീഘട
കങ്്ളാണ്ശ്ചിരവ്പേൈിമ്ലയ്നിർണയത്്ിക്്്മാനേണ്്ങ്്
ൾ.ഹരിരഗകരളംമിഷക്്്ഗനത്രവ്ത്്ിൽശ്ചിരവ്മിഷൻ,പ
ഞ്്ായത്്്നെരകാരയ്തെ്ാമൈികസനൈക്പ്്്,ക്ടം്ബതര്ീ,കൊ
ഴില്റപ്്്,ക്്ീൻഗകരളകമ്്നിഎന്്ീൈക്പ്്്കള്കടഏഗൊപിപ്്ി
ച്്ാണ്തപ്ൈർത്്നങ്്ൾനടപ്്ിലാക്്്ക.

ൈടക്്ാഗഞ്്രി:ചരൽപറമ്്ിൽ
നടക്്്ന്്വലഫ്മിഷൻഫ്്ാറ്്്
നിർമാണംസമയബന്്ിരമാ
യി പ്ർത്്ീകരിക്്്ന്്രിന്
അൈരയ്മായ എല്്ാ സഹായ
ങ്്ളം്നൽക്ന്്രിന്നെരസ
ഭകൗണസിൽഗോെംരീര്മാ
നിച്്്.നെരസഭകൗണസിൽ
ഏകകണഠ്മായിട്്ാണ് ഫ്്ാറ്്്
നിർമാണംസംബന്്ിച്്എല്്ാ
രീര്മാനങ്്ളം്എട്ത്്ിട്്്ള്്
ത.്ഫ്്ാറ്്്നിർമാണത്്ിന്ഫയ
ർഎൻഒസിലഭിച്്ിട്്ില്്എന്്്
തപ്രിപക്് ആഗോപണം ൈ
സത്്രാപരമല്്. .കപർമിറ്്്അ
ന്ൈേിച്്ിട്്്ള്്സമയകത്്കക
എംബിആർറ്ൾസ്തപ്കാരം
1000ചത്രതര്മീറ്്ർഅടിത്്റ
ൈിസര്ീർണമ്ള്്കകട്്ിടങ്്ൾ
കം്15മീറ്്ർഉയരമ്ള്്കകട്്ി
ങ്്ൾക്്്ംമാതര്ഗമഫയർഎൻ
ഒ സിആൈരയ്മായി ൈര്ന്്്
ള്്്.വലഫ്മിഷൻനൽകിയ
പ്്ാനിന് നെരസഭയിൽ നി
ന്്്ം അന്മരി നൽകിയിട്്്
ണ്്്. ജില്്ാ ടൗണ പ്്ാനറ്കട
അംെീകാരവം് ലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഫ്്ാറ്്്കകട്്ിടത്്ിക്്്നിർമാണ
തപ്വ്ത്്ികൾവലഫ്മിഷൻ

എൻജിനീയർമാരാണ് പരി
ഗോധിക്്്ന്്ത് .എങ്്ക്്ാട്
ആധ്നീകവൈേയ്ംരിശമ്രാ
നംനിർമിക്്്ന്്രിന്ള്്ൈിര
േമായഗത്ൊജക്്്റിഗപ്്ർട്്്രയ്്ാ
റാക്്്ന്്രിനം്ൈടക്്ാഗഞ്്രി
പ്ഴഗോരത്്് സീൈഗറജ് തട്ീ
റ്്്കമ്്്്പ്്ാ്്്്സ്്ാപിക്്്ന്്രി
ന്മ്ള്്മണ്്്പരിഗോധനനട
ത്്്ന്്രിനം് കൗണസിൽ
ഗോെംരീര്മാനിച്്്. ൈടക്്ാ
ഗഞ്്രിതെ്ൗണ്്്നിർമാണംആ
രംഭിക്്്ന്്രിന്ഗൈണ്്ിജില്്ാ
ജില്്ാസർഗൈസ്തപ്ണ്്്,ൈിഗല്്
ജ് ഓഫീസർമാർ, ബന്്കപ്്ട്്
കൗണസിലർമാർ എന്്ിൈര്
കടഗോെംൈിളിച്്്ഗചർക്്്ന്്
രിനം് രീര്മാനിച്്്.അത്്ാ
ണിയിൽ ജനകീയ ഗോട്്ൽ
ആരംഭിക്്്ന്്രിന് ൈനിരാ
ൈിപണനഗകതദ്്്ത്്ിക്്്സ്്
ലംക്ടം്ബതര്ീക്്്അന്ൈേി
ക്്്ന്്രിനം്രീര്മാനംഎട്
ത്്്.ൈഴിൈിളക്്്കൾഅറ്്ക്റ്്
പണികചയ്്്ന്്രിന്ള്്കരാ
ർഗോെംഅംെീകരിച്്്.കചയ
ർഗപഴസ്ണ രിൈ തപ്ീയ സ
ഗ്ത്ഷ് ഗോെത്്ിൽ അധയ്
ക്്യായി.

ലലഫ്മിേൻഫ്്ാറ്്്നിർമാണം
സമയബന്്ിതമായിപ്ർത്്ീകരിക്്ാൻതീര്മാനം

കൊരട്്ി:ഗകരളത്്ികലഅസം
ഘടിരഗമഖലയായൈഴിഗോര
കച്്ൈടക്്ാര്കട യ്ണിയൻ(
സി.ഐ.ടി.യ)്കൊരട്്ിപഞ്്ാ
യത്്്രലകണകൈഷനം്കാർ
ഡ്ൈിരരണവം്ജില്്ാപഞ്്ാ
യത്്്അംെംഅഡവ്.കക.ആർ.
സ്ഗമഷ്ഉദഘ്ാടനംകചയത്.്
യ്ണിയൻതപ്സിഡ്്്്ബഷീർ

കക. എഅധയ്ക്്രൈഹിച്്്.
ചാലക്്്ടിഏരിയ കസതക്ട്്റി
ടി.ഒ.ൈിൻസ്്്്, എം.സിേിഖ,്
കക.എസ.്സ്നിൽക്മാർ എ
ന്്ിൈർതപ്സംെിച്്്.52കൊഴി
ലാളികൾക്്്ള്് ഗക്്മനിധി
അംെരവ്വം്, കാർഡ് ൈിരര
ണവം് ആണ് കണകൈൻഷ
നിൽൈച്്്നടത്്ിയത.്

പ്രതികളെളരാലീസ്അറസ്്്്്ളെയ്്ാത്്തില്്
കോണ്്പ്രസ്പ്രതികേധം
ഒല്്്ർ്്:ൈിഗല്്ജ്ഓഫീസകറക
ഗയ്്റ്്ംകചയ്്്കയം്മാനസിക
മായി പീഡിപ്്ിക്്്കയം് കച
യര് സംഭൈത്്ികലയം്, െ
ർ്്ഭിണിയായ ൈീട്്മ്്കയ ഭീഷ
ണകപ്്ട്ത്്ിഗൈലികൊളിക്്്
കയം്കചയര്സംഭൈത്്ികല
തപ്രികകളകപാലീസ്അറസ്്്്്
കചയ്്ാത്്രിൽ്്ഗൊണ്്തെ്സ്
പ്ത്്്ർ്്മണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിര
ക്്മായിതപ്രിഗഷധിച്്്.കപാ
ലീസിക്്്മ്ന്്ില്കടതപ്രിക
ൾ്്നടക്്്ഗ്പ്ഴം്ഇൈകരഅ
റസ്്്്് കചയ്്ാകര സാധാരണ

ക്്ാരായജനങ്്കള ഗൊഗോ
ണയ്കടഗൊരിൽ്്ഗകസ്എട്
ത്്്വഫൻ്്ഈടാക്്ാനാണ്
കപാലീസ് തര്മിക്്്ന്്ത് എ
ന്്്ംൈാർ്്ത്്ാസഗമ്്ളനത്്ി
ൽ്്ഗൊണ്്തെ്സ്ഭാരൈാഹിക
ൾ്്ആഗോപിച്്്.
ഗ്ല്ക്്്തപ്സിഡണ്്്കജയജ്്
കസബാസ്്റ്്ിയൻ്്, മണ്്ലം
തപ്സിഡണ്്്നദ്്ൻ്്ക്ന്്ത്്്,
തപ്രിപക്് ഗനരാവ് ടി.കക.
തര്ീനിൈാസൻ്് ത്ടങ്്ിയൈർ്്
ൈാത്്ാസഗമ്്ളനത്്ിൽ്് പറ
ഞ്്്ഇരിങ്്ാലക്്്ട :പ്ല്്്ർസർ

ൈീസ് സഹകരണബാങ്്ിക്്്
ഗനത്രവ്ത്്ിൽപ്ല്്്രിൽഓ
ണചത്്ക്്്ത്ടങ്്ി.കത്ൊഫ :
കക.യ്അര്ണൻഎം.എൽ.
എ. ഓണച്്ത്്യ്കട ഉദ്ഘാട
നംനിർൈഹിച്്്.ബാങ്്്തപ്സി
ഡ്്്്ഗോസ.്കജ.ചിറ്്ിലപ്്ിള്്ി
അധയ്ക്്നായിര്ന്്്.പച്്ക്്
റികൾ,പലൈയ്ഞജ്നങ്്ൾ,ക്
ടം്ബതര്ീഉൽപന്്ങ്്ൾ,രത്്
മയകായൈറ്ക്്ൽഗകതദ്്്ംത്

ടങ്്ിൈയ്രയ്സര്ങ്്ളായിട്്്ള്്
ഓണഗ്ത്ടന്ബന്്ിച്് ഉൽ
പന്്ങ്്ള്കട ൈിപണനമാണ്
ഓണനാള്കളിൽ ലക്്്യമിട്
ന്്ത.്30ന്വൈക്ഗന്്രംഓ
ണച്്ത്് സമാപിക്്്ം.ൈാർഡ്
അംെം ഗൊമസ് കൊകലത്്്
ആരംസയർപ്്ിച്്്.ബാങ്്്വൈ
സ്തപ്സിഡ്്്്കക.സിെംൊധ
രൻസവ്ാെരവം്കസതക്ട്്റിസ
പന് സി.എസ് നദ്്ിയം് പറ
ഞ്്്.

ഗ്രീൻപ്ല്്്ർഓണെിപണി
ഗ്പെർത്്നംആരംഭിച്്്

കൺതെൻഷൻ
ചാലക്്്ടി:അടച്്്പ്ട്്ിക്്ിട
ക്്്ന്് കൊരട്്ിവൈകെ തര്
ഡസ്്കമ്്നിയികല195കൊ
ഴിലാളികൾക്്് ഓണക്്ാല
ത്്്എകസ്ഗ്ത്െഷയ്-സഹായ
മായി രണ്്ായിരം ര്പൈീരം
സംസ്്ാന കൊഴിൽ ൈക്പ്്്
നൽകാൻനടപടിസവ്ീകരിച്്
രായിബി.ഡി.ഗേൈസിഎം.എ
ൽ.എ.അറിയിച്്്.ഇത്സംബ
ന്്ിച്്്നടപടിസവ്ീകരിക്്ണ
കമന്്്എം.എൽ.എ.കൊഴിൽ
ൈക്പ്്് മതത്്്ി ടി.പി.രാമക്

ഷണ് ഗോട്അഭയ്ർത്്ിച്്ിര്
ന്്്.കൊഴിൽൈക്പ്്്ത്ശ്ർ
,ജില്്യികലഫാക്്റികൊഴിലാ
ളികൾക്്്എകസ്്ഗത്െഷയ്അ
ന്ൈേിച്്രിൽ വൈവെ തര്
ഡസ്്കമ്്നിയികല195കൊ
ഴിലാളികഗളയം് ഉൾകപ്്ട്
ത്്ിയിട്്്കണ്്ന്്്ംത്കബാ
ങ്്ിഗലക്്് തട്ാൻസഫ്ർ കചയ
രിട്്്ണ്്്എന്്്ംഅട്ത്്േിൈ
സംരകന്്ൈിരരണംകചയ്്്
കമന്്്ം ജില്്ാ ഗലബർഓഫീ
സർഅറിയിച്്്.

തൊഴിലാളികൾക്്്
സഹായം
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സതയ്ാനന്്രകാലതത്്
ജനാധിപതയ്ധവ്ംസനം
ഇന്്്േഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്ഫപ്്ട്്ഏകായിെ

തേ്ത്്ിലയയക്്്്നീങ്്്കയാഫണന്്്
ഡൽ്്ഹിബഹല്ക്ടതിമ്ൻ്്േീഫ്ജസ്്്്ീസ്
ഏ.െി.ഷാ.ജനായിെതേ്രാബട്്്ങ്്ൾ്്എങ്്
ഫനമരിക്്്ന്്്ഫവന്്്െണ്്ിതർ്്ച്ട്്ിക്്ാ
ട്്ിയവഴിയിയാണ്നാംസഞ്്രിക്്്ന്്ത.്വി
വിയസാമ്ഹേ്സംഘടകള്ഫടലനത്തവ്ത്്ി
ല്ള്്ജനതാൊർ്്യഫമനറ്്ഉദഘ്ാടനംഫേ
യത്്സംസാരിക്്ലവയാണ്ജസ്്്്ീസ്ഷാ
ഈനിരീക്്ണംനടത്്ിയത.്
അസായാരണലൊവിഡ്സാഹേരേ്ംഎ

തിർ്്പ്്്കഫളഅടിച്്മർ്്ത്്ിഅയികാരംലക
ബന്്്ീകരിക്്്ന്്തിന്ഗതിലവഗംക്ട്്ി.ലകബന്്്
എക്സികയ്്ട്്ീവ്െരമായികാരികളാവ്ക
യം്ലോദേ്ങ്്ൾ്്ഉന്്യിലക്്ണ്്ഇതരസം
വിയാനങ്്ഫളദ്ർ്്ൈയഫപ്്ട്ത്്്കയം്ഫേ
യത്.്
ഇന്്്േൻ്്ൊർ്്യഫമനറ്്മാർ്്ച്്്മ്തൽ്്ഒര്

ലബ്െതനഗരമായിഅവലശഷിക്്്ന്്്.ബൈ്ിട്്
ൺ്്മ്തൽ്്മായദവ്ീപ്വഫരയ്ള്്രാജേ്ങ്്ളി
ഫയൊർ്്യഫമനറ്്കൾ്്ൈദൽ്്സംവിയാന
ങ്്ളില്ഫടസലമ്്ളിച്്്.അയൽ്്രാജേ്ങ്്ള്
മായ്ള്്യ്ധ്്കായത്്്ംൊർ്്യഫമനറ്ിന്
ലനഫരഭീകരാബക്മണമ്ണ്്ായതിനഫ്റഫൊട്്
ട്ത്്ദിവസവം്സലമ്്ളനങ്്ൾ്്വിളിച്്്ലേ
ർ്്ത്്ൊരമ്്രേ്മാണ്നമ്ക്്്ള്്ത.്
എക്സികയ്്ട്്ീവിനഫ്റഏകായിെതേ്ഭര

ണത്്ിനഫ്റതീഷണ്തലൊളനിവാഴേ്ക്്ാ
യത്്്ഫവളിഫപ്്ട്്താണ.്ജനങ്്ള്ഫടഅവ
കാശസംരക്്ണത്്ിന്ഫയജിലല്്ച്്റിനാ
ണ്ഭരണഘടനാഅസംബ്്ിക്ട്തൽ്്െവി
ബത്തകൽ്്പ്്ിച്്ത.്എന്്ാൽ്്2014ന്ലശഷം
എല്്ാസംവിയാനങ്്ളം്ആസ്ബത്ിതമായി
തകർ്്ക്്്കയാണ.്ബെ്തീക്്അർ്്പ്്ിക്്ാവ്
ന്്ജ്ഡീഷേ്റിയ്ഫടെയഇടഫെടല്കളം്
നിരാശജനകമാണ.്കാശമ്ീർ്്ബെ്ലത്േകെദ
വിറദ്്ാക്്ൽ്്,ൌരതവ്ലഭദഗതിനിയമത്്ി
നഫ്റഭരണഘടനാസാധ്ത,ഇയക്്റൽ്്
ലോണ്്്,ബെ്തിലഷയങ്്ഫളയ.്ഏ.െി.ഏഅ
ടക്്മ്ള്്കരിനിയമങ്്ൾ്്ച്മത്്ിഅടിച്്മ
ർ്്ത്്്ന്്ത്ത്ടങ്്ിയസ്ബെ്യാനവിഷയ
ങ്്ൾ്്സ്ബെ്ീംലൊടതിയ്ഫടെരിഗണനയ്
ഫക്്ത്്ിയലപ്്ൾ്്െയതം്അവഗണിക്്്ക
ലോദ്ര്ഹമായിനീട്്ിഫ്ക്ണ്്്ലൊവ്ക
ലോഫേയത്.്
ഇന്്്േൻ്്ജനായിെതേ്ത്്ിനഫ്റസമകായി

കസെ്ന്്നങ്്ഫളഫൊട്്റിഞ്്്ഫൊണ്്്ള്്
സ്ക്്്മമായനിരീക്്ണം.ജനായിെതേ്ത്്ി
നഫ്റസത്്ഫയക്്്റിച്്്ംഅത്ബകവരി
ക്്ാൻ്്പ്ർ്്വ്്ികർ്്നടത്്ിയസമർ്്പ്്ണ
ഫത്്ക്്്റിച്്്ംലോധ്്്േമ്ള്്വര്ഫടവേ്ഥയ്
ലടയം്ലവവയാതിയ്ലടയം്ലനർ്്ച്്ിബത്ം.
കഴിഞ്്ക്ഫറക്്ായമായിരാജേ്ംഇത്സ

ജീവമായിേർ്്ച്്ഫേയ്്്ന്്്ണ്്്.ജനായിെതേ്
ത്്ിനഫ്റഫനഞ്്ിൽ്്ത്്റയക്്്്ന്്ഓലോ
ക്ന്്മ്നകളം്ഈേർ്്ച്്യക്്്്വഴിമര്ന്്ി
ട്ന്്്.
ലൊവിഡം്ലോകഡ്ൗൺ്്അടക്്മ്ള്്

ബെ്തിലോയനടെടികളം്ഭരണായികാരിക
ഫളഏകായിെതികളാക്്്ന്്്.എല്്ാംഅവ
രിൽ്്ലകബന്്്ീകരിക്്്ന്്്.വിമർ്്ശനംലൊലം്
അനൗേിതേ്ഫമന്്്ംഅത്ൊടിഫല്്ന്്്ംഉെ
ലദശവം്.എന്്ാൽ്്ഇന്്്േൻ്്ജനായിെതേ്
ത്്ിനഫ്റഅെേയബെ്ബക്ിയഫൊലോണ
ക്്ായത്്ിനഫ്റമാബത്ംബെ്തയ്്തപ്്്ന്്മല്്.ജ
നായിെതേ്ത്്ിന്മാന്്്േംഅന്ഭവഫപ്്ട്്്
ത്ടങ്്ിയിട്്്നാലളഫറയായി.െത്ഫക്്പ്്ത്
ഫക്്മാന്്്േത്്ിലയക്്്വീണിട്്്അത്വള
ർ്്ന്്്നീർ്്ച്്്ഴിയായിര്െഫപ്്ട്്്ഫൊണ്്ിരി
ക്്്ന്്്.സായാരണലൊഫയമാന്്്േവിര്ധ്്
നടെടികലോൊലക്്ജ്കലോഒന്്്ംഇക്്ാ
രേ്ത്്ിൽ്്ഉണ്്ാവ്ന്്ില്്.കാരണംഇത്
സവ്ാഭാവികക്പ്്്ക്ത്്യല്്;മറിച്്്ലോയ
പ്ർ്്വ്്ംസ്ട്്ിഫച്്ട്ക്്്ന്്ഇട്്വഴികളാ
ണ.്

ഇത്്രത്്ിൽ്്ജനായിെതേ്
യവ്ംസനവം്തന്്ിട്്ബെ്കാരമ്
ള്്ഭരണനടെടികളം്ത്ടർ്്ക്്
ഥയാവ്ല്പ്
ൾ്്ജനങ്്ൾ്്
െകച്്്നി
ൽ്്ക്്്ന്്്.
2017ൽ്്'ജ
നായിെതേ്

ഫത്്കണ്്വര്ല്ട'്
എന്്പ്്ാക്്ാർ്്ഡം്െി
ടിച്്്ൊരീസിഫയഫതര്
വീഥിയില്ഫടനടന്്്നീ
ങ്്ിയആൾ്്ക്്്ട്്ംബെ്ക
ടിപ്്ിച്്ലവവയാതിയ്ഫട
മൗനബെ്തീകം.

അതിനപ്്്റലത്്യക്്്്ശക്്മായബെ്തി
കരണത്്ിന്തയ്്ാറാവ്ന്്വർ്്അടിച്്മ
ർ്്ത്്ഫപ്്ട്ന്്്.അത്്രക്്ാർ്്ക്്്ജീവൻ്്ന
ട്്ഫപ്്ട്ന്്്.വിലോജിപ്്്കലോട്ള്്അസ
ഹിഷണ്്തഎല്്ാസീമകളം്അതിയംഘിച്്്
രാക്്സര്െംപ്ണ്്്തിമിർ്്ത്്ാട്ന്്താണ്
വർ്്ത്്മാനകായഫത്്ദ്ലര്ോഗം.യഥാർ്്ത്്
ത്്ിൽ്്വിലോജിക്്ാനം്വേ്തേ്സത്അഭി
ബെ്ായംബെ്കടിപ്്ിക്്ാന്മ്ള്്സവ്ാതബന്്്്േമാ
ണ്ജനായിെതേ്ത്്ിനഫ്റകാതൽ്്.ആൌ
രാവകാശംഇന്്്േൻ്്ഭരണഘടനഅരക്്ിട്്്
റപ്്ിച്്ിട്്്മ്ണ്്്.െലക്,്ജനായിെതേ്ഫത്്ഭ
യായിെതേ്മാക്്ിഅടക്്ിവാഴാൻ്്ആബഗ്ഹി
ക്്്ന്്വർ്്ക്്്എന്്്ഭരണഘടനാൈാധ്്്േ
ത!സവ്തബന്്്മായേിന്്യം്ര്ധ്്ിയ്ഫോ
ഫക്്െണയഫപ്്ട്ത്്ിവിലയയഫപ്്ട്്്ജീവി
ച്്്ഫൊള്്ണഫമന്്ാണ്അവര്ഫടഉബഗ്ശാ
സന.അന്സരിക്്ാത്്വഫോഫക്്അന്ഭ
വിലക്്ണ്്ിവരം്.
േിന്്കരം്ര്ധ്്ിജീവികളം്മായേ്മബെ്വ

ർ്്ത്്കരം്രാബട്്്ീയഎതിരാളികളം്എന്്ി
ന്സാമാനേ്വേ്ക്്ികൾ്്ക്്്ലൊലം്ഇതി
ൽ്്നിന്്്ലോേനമില്്.എം.എം.കൽ്്ര്ർ്്ഗി
യം്ഗൗരിയലങ്്ഷം്നലരബന്്്ദലോൽ്്കറം്
ഒഫക്്അസഹിഷണ്്തയ്ഫടകത്്ിമ്നയി
ൽ്്ജീവൻ്്ഫവടിലയണ്്ിവന്്ബെ്മ്ഖരിൽ്്േി
യർ്്.വീട്്ിൽ്്ൈീഫ്സ്ക്്ിച്്്എന്്ാലോെി
ച്്്ബക്്രമായിതല്്ിഫ്ക്ന്്മ്ഹമ്്ദ്അഖ്
യാഖം്െശ്വിഫനകടത്്ിഎന്്ാലോെിച്്്
ഫൊന്്ലഷഖ്നയീമം്കീഴജ്ാതിക്്ാരനായ
ത്ഫൊണ്്്നവരാബത്ിആലോഷത്്ിൽ്്െ
ഫങ്്ട്ത്്തിന്ഫൊല്്ഫപ്്ട്്21കാരനായജ
ലയഷ്ലോളങ്്ിയ്ഫോഫക്്ഭയായിെതേ്സ്
ട്്ിയ്ഫടഇരകൾ്്.ക്ട്്ൈയാൽ്്സംഗംഫേ
യത്്ഫൊന്്ജമ്്്കാശമ്ീരിഫയ8വയസ്്്
കാരിയായആസിെൈാന്എന്്്ംനഫമ്്

ക്ത്്ിലോവിക്്്ന്്ഓർ്്മ്്ായാണ.്ഇത്
ആവർ്്ത്്ിച്്്ഫൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.ഏറ്്വം്ഒ
ട്വിൽ്്യ.്െി.യിൽ്്നിന്്്ംവന്്വാർ്്ത്്

അബക്മികൾ്്ൈയാൽ്്സം
ഗംഫേയത്്ഫൊന്്ക്
ട്്ിയ്ഫടകണ്്്ച്ഴന്്്്
എട്ക്്്കയം്നാവ്മ്
റിഫച്്ട്ക്്്കയം്ഫേ
യത്്എന്്ാണ.്ബെ്തി
ലോയത്്ിന്ള്്ശിക്്.
ഉത്്ർ്്ബെ്ലദശിഫയ

ബെ്ാലദശികെബത്ബെ്വ
ർ്്ത്്കനായവിബക്ംലോ
ഷിയ്ഫടഫൊയമായേ്മ
ബെ്വർ്്ത്്കർ്്ഫക്്തിരാ
യആബക്ണത്്ിഫയഒട്

വിയഫത്്ഉദാഹരണം.ഇതിഫോഫക്്പ്്്റ
ലമയാണ്സാമ്ഹേ്മായേ്മങ്്ൾ്്വഴിയ്ള്്
ഭീഷണിയം്അസഭേ്വർ്്ഷവം്.ലകബന്്്ത്്ി
ലം്സംസ്്ാനങ്്ളിലം്അത്സ്ലൊ
ൺ്്ലസർ്്ഡ്ലബ്ൊബഗ്ാമായിഅരങ്്്തക
ർ്്ക്്്ന്്്.നടെടിഫയട്ലക്്ണ്്വർ്്നിശബ്്
രാവ്ന്്്.ജനങ്്ള്ഫടജീവനം്സവ്ത്്ിനം്
സംരക്്ണംനൽ്്ക്കഫയന്്ഇന്്്േൻ്്ഭര
ണഘടനഒര്ഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്ഫപ്്ട്ന്്സ
ർ്്ക്്ാരിൽ്്നിക്്ിപത്മാക്്ിയിട്്്ള്്ബെ്ാഥമി
കഉത്്രവാദിതവ്ം,നിർ്്വ്്ഹണമില്്ാഫത
ലോക്്്ക്ത്്ിയാവ്ന്്്.ജനായിെതേ്ത്്ി
നഫ്റപ്തിയബെ്ലോഗമ്റകൾ്്!
ജനായിെതേ്ഫമന്്ത്ഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്ഫപ്്

ട്ന്്ഭരണായികാരികള്ഫടലസ്വച്്ായിെതേ്
ലോഏകായിെതേ്ലോആയിമാറിയിരിക്്്
ന്്്.ഫതരഫ്ഞ്ട്പ്്്ലൊലം്യഥാർ്്ത്്ജന
വിയിബെ്തിെയിക്്ാത്്വിയംതങ്്ൾ്്ക്്
ന്ക്യമായി'മാലനജ'്ഫേയ്്ഫപ്്ട്ന്്്.അ
തിന്ലവണ്്ിഏത്ഹീനമാർ്്ഗ്്വം്അവയം
ൈിക്്്ന്്്.ഒട്വിൽ്്ലോൾ്്സബ്ട്ീറ്്്ലജർ്്ണ
ൽ്്ഫവളിഫപ്്ട്ത്്ിയഫെയ്സര്്ക്്്വിവാ
ദംഅതിനഫ്റഉദാഹരണം.വർ്്ഗ്്ീയവിലദ്വ
ഷബെ്േരണത്്ിന്ഫെയ്സര്ക്്്ഉെലോ
ഗിക്്്ന്്്എന്്താണ്ബെ്ശ്നം.വർ്്ഗ്്ീയവി
ലദ്വഷഉള്്ടക്്ത്്ിനഫ്റകാരേ്ത്്ിൽ്്സവ്
ന്്ംമാനദണ്്ംലൊലം്ൊയിക്്ാലോനട
െടിഫയട്ക്്്വാലോഫെയ്സര്്ക്്്തയ്്ാ
റാവ്ന്്ില്്എന്്ത്ഫെട്്ിപ്്ിക്്്ന്്്.ഫതര
ഫ്ഞ്ട്പ്്്ലോണ്്്കളം്മറ്്്ംവഴിയഭിക്്്
ന്്വൻ്്സമ്്ത്്്സാമ്ഹികമായേ്മങ്്ഫള
സവ്ായീനത്്ിയാക്്ാൻ്്ഉെലോഗിക്്്ന്്്.
ഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്ഫപ്്ട്്നിയമസഭകഫളഎ

ങ്്ഫനയാണ്ബകകാരേ്ംഫേയത്്ഫൊണ്്ി
രിക്്്ന്്ഫതന്്്ംനാംകണ്്്.കർ്്ണാടക,മ
ഹാരാബട്്്,മധ്്്േബെ്ലദശ,്രാജസ്്ാൻ്്ഇഫൊ

ഫക്്സമീെകായസാക്്്േങ്്ൾ്്.സാമാജിക
ഫരവിയയ്ഫക്്ട്ക്്്കയാണ.്ബകമാറിയ
തം്ഓെർ്്ഫേയ്്ഫപ്്ട്്ത്മായലൊടികള്ഫട
കഥകൾ്്നാംലകട്്്തഴമ്്ിച്്്കഴിഞ്്ിരിക്്്
ന്്്.
ജനായിെതേ്ഫത്്െണംഫൊട്ത്്്വാ

ങ്്ാൻ്്കഴിയ്ന്്ഒര്'കലമ്്ഡിറ്്ിയായി'
അത്്രക്്ാർ്്അയഃപ്്തിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.വി
യെറയാൻ്്കഴിയ്ന്്ലൊടികൾ്്അവരിലയ
ക്്്ഒഴ്കിഫയത്്്ന്്ത്ഫൊണ്്്അവര്ഫട
ജനായിെതേ്ംെണായിെതേ്മായിമാറ്ന്്്.
ഒര്ള്പ്്്മില്്ാഫത്്ആബക്യവിബക്യംനട
ത്്ഫപ്്ട്ന്്്.എങ്്ഫനയായാഫയന്്ാഎതി
രാളികലോഎതിർ്്ശബ്്ങ്്ലോഇല്്ാഫതവി
ലയയപ്്ടസ്ട്്ിച്്്അടിക്്ിവാഴ്ന്്താണ
ലല്്അവര്ഫടെിലോസെി.
ക്റ്മാറ്്നിലോയനനിയമംനിയവില്

ള്്രാജേ്ത്്ാണിഫതല്ന്ർ്്ക്്ണം.എന്്ി
ട്്്ംഇഫൊഫക്്ആവർ്്ത്്ിക്്ഫപ്്ട്ന്്്എ
ന്്താണ്നമ്്്ഫടദ്ലര്ോഗം.െർ്്ലച്്സ്ഫേ
യ്്ഫപ്്ടാൻ്്െറ്്്ന്്കലമ്്ഡിറ്്ിയല്്ാ,ജനങ്്
ൾ്്ശീയിക്്്ന്്ബെ്ാക്്ീസാണ്ജനായിെതേ്
ഫമന്്്എന്്ാലോഇക്്്ട്്ർ്്തിരിച്്റിയ്ക.
ഇത്്രംെശ്്ാത്്യത്്ിൽ്്സായാരണ

ക്്ാരനഫ്റഅവസാനഅത്്ാണിയാലവണ്്
സ്ബെ്ീംലൊടതിയ്ഫടനിസംഗതയാണ്ജ
സ്്്്ീസ്ഏ.െി.ഷാവരച്്്കാട്്ിയത.്അലദ്്ഹം
സ്േിപ്്ിച്്ലകസ്കൾ്്ക്്്പ്റത്്്ഓലോ
ദിവസംകഴിയ്ല്ത്റം്ആെട്്ികനീള്ന്്്.
ഒട്വിൽ്്െി.എം.ഫകലയഴ്സ്െണ്്്ലകസി
ഫയവിയിയം്വിലയയതവ്ബെ്ഖേ്ാെനമായി
മാറ്ന്്്.വിയിനേ്ായത്്ിഫയസാലങ്്തികതവ്
ഫമന്്്തഫന്്യായാലം്ഭരണഘടനാസ്്ാ
െനമായകംലബ്ടാളർ്്ആനറ്്ഓഡിറ്്ർ്്ജനറ
യിനഫ്റെരിലോയനലവണ്്ാ,വിവരാവകാ
ശനിയമബെ്കാരംവിവരങ്്ൾ്്നൽ്്ലകണ്്
എഫ്ന്ഫക്്െറയ്ല്പ്ൾ്്നിയബന്്്ണായി
െതേ്ല്ത്ട്സമരസഫപ്്ട്ന്്തായാണ്ലൊ
ന്്്ക.ഇത്ഇന്്്േൻ്്ബെ്യാനമബന്്്ിയ്ഫടെ
ണ്്ാണ.്അത്ഫൊണ്്ാണ്വൻ്്ത്കസംഭാ
വനയായിയഭിക്്്ന്്ത.്അതിനഫ്റവരവം്
േിയവം്സ്താരേ്മായിരിക്്ണം.ജനങ്്
ലോട്ള്്ആഅക്്ൗണ്്ൈിയിറ്്ിൊയിക്്ാ
ൻ്്ബെ്യാനമബന്്്ിക്്്ൈായേ്തയ്ണ്്്.അല്്ാ
ഫതവന്്ാൽ്്അത്നിർ്്ലദ്്ശിക്്ാൻ്്സ്ബെ്ീം
ലൊടതിക്്്മാവണം.
അതിലനക്്ാൾ്്ഭയഫപ്്ട്ത്്്ന്്ത്വിമ

ർ്്ശനങ്്ലോട്ള്്അസഹിഷണ്്തഅവി
ലടയം്മറനീക്്ിപ്റത്്്വര്ന്്്എന്്്ള്്
താണ.്അഡവ്.ബെ്ശാന്്്ഭ്ഷഫണതിരായന
ടെടിഅതാണ്ഫവളിവാക്്്ന്്ത.്
അവസാനലൊട്്യം്ദ്ർ്്ൈയഫപ്്ട്്ാൽ്്െി

ഫന്്നമ്ക്്്എന്്ാബശ്യമാണ്ള്്ത.്ആബെ്
തീക്്യക്്്്ംഔന്്ിതേ്ത്്ിനം്ഇടിവ്തട്്
ര്ത.്അവിലടയം്സഹിഷണ്്തബകലോ
ശംവന്്ാൽ്്ആശക്്ിസങ്്ൽ്്പ്്ംവിര്െമാ
വം്.ജനായിെതേ്ത്്ില്ഫടഫതരഫ്ഞ്ട്ക്്
ഫപ്്ട്്ിട്്്,ഭരണഘടനഫൊട്്്സതേ്ബെ്തിജ്്
ഫേയ്്്ന്്ഭരണായികാരികൾ്്ഭരണഘടനാ
സ്്ാെനങ്്ഫളലോക്്്ക്ത്്ിയാക്്്ന്്
ബവര്ധ്്്േമാണ്ഇന്്്നാംകാണ്ന്്ത.്
ലകബന്്്വിജിയൻ്്സ്കമ്്ീഷനം്വിവരാവകാ
ശകമ്്ീഷനം്ഫതരഫ്ഞ്ട്പ്്്കമ്്ീഷനം്
ലോകമ്്ീഷന്ഫമല്്ാംഇന്്്ആത്്ാവ്നട്്
ഫപ്്ട്്അസ്്ിെഞജ്രങ്്ളായിതരംതാണി
രിക്്്ന്്്.തിര്വായക്്്്എതിർ്്വായില്്ാത്്
സ്്ിതി.അയികാരദ്ർ്്വിനിലോഗംതടയാ
ൻ്്ച്മതയഫപ്്ട്്സവ്തബന്്്സ്്ാെനങ്്ളാ
ണിഫതല്ന്ർ്്ക്്ണം.തങ്്ൾ്്അെഥസ
ഞ്്ാരംനടത്്്ന്്്എന്്്ഭരണായികാരിക
ൾ്്ക്്്ഉറപ്്്ള്്ത്ഫൊണ്്ാണ്അവിഫടവടി
ഫയട്ലക്്ണ്്ഈസ്്ാെനങ്്ഫളതഫന്്വ
ന്്്േംകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ഇഫതല്്ാംനമ്്്ഫടജനായിെതേ്,ഭരണഘ

ടനാസങ്്ൽ്്പ്്ങ്്ൾ്്ക്്്ഘടകവിര്ധ്്മാണ.്
ഇത്ജനായിെതേ്ത്്ിനഫ്റസഞ്്ാരെഥമ
ല്്ാ;മറിച്്്ഏകായിെതേ്ത്്ിനഫ്റസീൽ്്ക്്ാ
രങ്്ളാണ.്അത്തിരിച്്റിഞ്്്ഫേറ്ക്്ാൻ്്
നമ്ക്്ാവണം.ജനായിെതേ്ത്്ിനഫ്റസ
ത്്നട്്ഫപ്്ട്ത്്ിജീവിക്്ാൻ്്ഇന്്്േൻ്്ജന
തയക്്്ാവില്്.അത്്രംബെ്തിസന്്ിയം്ഭീ
ഷണിയം്ൊരമേ്ത്്ിഫയത്്ിയഘട്്ങ്്ളി
ഫയല്്ാംഅതിഫനകടപ്ഴക്്ിഫയറിഞ്്േരി
ബത്മാണ്ഇന്്്േയക്്്്ള്്ത.്

ജനാധിപതയ്തത്്പണംതൊട്ത്്്വാങ്്ാന്്
കഴിയ്ന്്ഒര്'കമമ്്ഡിറ്്ിയായി'അത്്രക്്ാര്്
അധഃപ്്തിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.വിലപറയാന്്കഴിയ്ന്്

മൊടികള്്അവരിമലക്്്ഒഴ്കിതയത്്്ന്്ത്തൊണ്്്അവര്തട
ജനാധിപതയ്ംപണാധിപതയ്മായിമാറ്ന്്്.

ഒര്ള്പ്്്മില്്ാതത്്ആകക്യവികക്യംനടത്്തപ്്ട്ന്്്.
എങ്്തനയായാതലന്്ാഎതിരാളികമോ

എതിര്്ശബ്്ങ്്മോഇല്്ാതതവിമധയപ്്ടസ്ഷ്്ിച്്്
അടക്്ിവാഴ്ന്്താണമല്്അവര്തടഫിമോസഫി.
ക്റ്മാറ്്നിമോധനനിയമംനിലവില്ള്്

രാജയ്ത്്ാണിതതമന്്ര്്ക്്ണം.എന്്ിട്്്ംഇതൊതക്്
ആവര്്ത്്ിക്്തപ്്ട്ന്്്എന്്താണ്നമ്്്തടദ്മര്യാഗം.പര്്മച്്സ്

തെയ്്തപ്്ടാന്്പറ്്്ന്്കമമ്്ഡിറ്്ിയല്്ാ,
ജനങ്്ള്്ശീലിക്്്ന്്കപ്ാക്്ീസാണ്ജനാധിപതയ്തമന്്്

എന്്ാമോഇക്്്ട്്ര്്തിരിച്്റിയ്ക.

വീണ്്്വിചാരം
ജോ സ ഫ ുഎം.  പ ുത ുജേ രി

ഇന്്്േൻനാഷനൽലൊൺബഗ്സിഫ്്്ഇടക്്ായബെ്
സിഡ്്്ായിആറ്മാസംക്ടിത്ടരാഫമന്്്ലോ

ണിയഗാന്്ിസമ്്തിച്്ലൊഫടരാജേ്ഫത്്ബെ്യാനബെ്
തിെക്്ൊർട്്ിയിഫയലൊളിളക്്ങ്്ൾതതക്ായല്ത്
ക്്്ശമിച്്്ഫവന്്്ലവണംകര്താൻ.ലൊൺബഗ്സ്ബെ്വ
ർത്്കസമിതിലോഗംഏഴ്മണിക്്്ർലനരംേർച്്ന
ടത്്ിയിട്്്ംൊർട്്ിഅയേ്ക്്െദത്്ിൽആര്വരണഫമ
ന്്തിന്ക്തേ്മായഉത്്രംകഫണ്്ത്്ാൻസായിച്്ില്്.
ക്ട്തൽകര്ത്്്പ്റഫത്്ട്ലക്്ണ്്സമയത്്്,ലനത്
തവ്ത്്ിന്മ്തിർന്്ലനതാക്്ളിലം്അവർക്്്ലനത്
തവ്ത്്ിലം്സംശയംലൊന്്ിത്്്ടങ്്ിയിരിക്്്ന്്്എ
ന്്ത്വിേിബത്ംതഫന്.്ഈവിഷമവ്ത്്ത്്ിൽനിന്്്
ലൊൺബഗ്സിഫനപ്റത്്്ഫൊണ്്്വരാൻആൊർട്്ി
യിഫയലനതാക്്ൾഏകമനലോഫടനീങ്്ണം.അഫല്്
ങ്്ിൽ വയിയ ഫൊട്്ിഫ്ത്റിയിലയക്്് കാരേ്ങ്്ൾ നീ
ങ്്ാം.
ക്ടം്ൈായിെതേ്മാണ്ലൊൺബഗ്സിഫ്്്ദൗർൈയേ്

ഫമന്്്െയരം്നിരീക്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ലോകത്്്മഫറ്്ര്ബെ്
മ്ഖജനായിെതേ്രാജേ്ത്്ിലം്ഇബത്നീണ്്ക്ടം്ൈവാ
ഴേ്കാണാനാവില്്.ഇന്്്േയിൽമഫറ്്ര്ൊർട്്ിയില്മി
ല്്ഇബത്യ്ക്്്ംആബശ്ിതതവ്ം.െതിറ്്ാണ്്്കൾഫൊണ്്്
ആക്ടം്ൈംലൊൺബഗ്സിഫ്്്ലകബന്്്ൈിന്്്വം്ശക്്ി
യം് സവിലശഷതയ്മായിരിക്്്ന്്്. ഈ ബവര്യേ്
ഫത്്മറികടക്്ണലോ,ലവണ്്ലോഎന്്േിന്്ാക്്്ഴപ്്
ത്്ിയാണ്ൊർട്്ിയിഫയലനത്നിര.ലൊൺബഗ്സ്ദ്ർൈ
യവം്നിഷബ്ക്ിയവ്മായിഎന്്ബെ്തീതിക്റച്്്കായമാ
യിനിയനിൽക്്്ന്്്.രണ്്ാംയ്െിഎസർക്്ാരിഫ്്്കാ
യത്്ാണ്ൊർട്്ിഅയേ്ക്് ലോണിയഗാന്്ിയ്ഫട
അലോഗേ്നിയലോശമായിത്്്ടങ്്ിയത.്അലൊഫടഅ
ന്്ഫ്ത്േിയഘടകകക്്ികൾസർക്്ാരിഫനത്്ഫന്്
ബഹജാക്്്ഫേയത്മട്്ിയായികാരേ്ങ്്ൾ.വിമർശനശ
രങ്്ലളറ്്്തളർന്്്വീണലൊൺബഗ്സിഫ്്്ഫനഞ്്ില്
ഫടയായിര്ന്്്നലരബന്്്ലോദിയ്ഫടഅശവ്ലമയം.ലോദി
യ്ഫടരണ്്ാംവരവിഫനതടലയണ്്ഘട്്മായലപ്്ലഴക്്്ം
ഏഫറദ്ർൈയമായി,ൊർട്്ിലനത്തവ്ം.
എൻഡിഎയ്ഫടവിജയല്ത്ഫടലൊൽവിസമ്്തിച്്്

ൊർട്്ിഅയേ്ക്്സ്്ാനം രാഹ്ൽഗാന്്ി രാജിവച്്
ലപ്്ഴാണ്ലൊൺബഗ്സ്േിതറിലപ്്ക്ന്്ത്ഒഴിവാക്്ാ
ൻലോണിയഇടക്്ായഅയേ്ക്്യായികഴിഞ്്വർ
ഷംമടങ്്ിവന്്ത.്ആലോഗേ്ക്്്റവ്ള്്ലനതാവിനം്ഉ
ത്്രവാദിതവ്ംഏഫറ്്ട്ക്്്ന്്തിൽവിമ്ഖനായമകനം്
െിന്്ിൽലൊൺബഗ്സിഫയരണ്്്തയമ്റകളിൽഫപ്്ട്്വർ
വിര്ധ്്ാഭിബെ്ായങ്്ള്മായിരണ്്്തട്്ിൽനിയയ്റപ്്ിച്്
താണ്ഇലപ്്ഴഫത്്ബെ്ശന്ം.കടൽക്്ിഴവന്്ാർഫേറ്പ്്
ക്്ാഫരഒന്്്ംഫേയ്്ാൻഅന്വദിക്്്ന്്ിഫല്്ന്്െരാതി
രാഹ്ൽവിഭാഗംഉയർത്്്ല്പ്ൾെകവ്തലോ,അന്ഭ
വെരിേയലോ,ൊർട്്ിലോട്വിലയയതവ്ലോഇല്്ാത്്വ
ഫരഅണിനിരത്്ിൈിഫജെിയ്ഫടോണകേ്തബന്്്ങ്്
ലളാട്െിടിച്്്നിൽക്്ാനാവിഫല്്ന്്്മ്തിർന്്ലനതാക്്
ൾെറയ്ന്്്.
ലൊൺബഗ്സ്ലനതാക്്ൾെരസെ്രംസമരസഫപ്്ട്്്

ലൊക്ന്്ഒര്ഫൊത്മിനിമംെരിൊടിഫയങ്്ിലം്വര്
ന്്മാസങ്്ളിൽഉണ്്ായിഫല്്ങ്്ിൽഅത്ണ്്ാക്്്ന്്ബെ്
തേ്ാഘാതംവല്തായിരിക്്്ം.ബെ്വർത്്കസമിതിലോ
ഗംലേര്ന്്തിന്മ്ൻപ്രണ്്്ഡസൻവര്ന്്ലനതാ
ക്്ൾൊർട്്ിയ്ഫടഇലപ്്ഴഫത്്ലൊക്്ിൽവിലോജിപ്്്
ബെ്കടിപ്്ിച്്് കഫ്ത്ഴ്തിയലൊഫടയാണ് ലമലയത്്ട്്ി
ഫയ ഭിന്്തകൾപ്റത്്റിഞ്്ത.് ലജ്ോതിരാദിതേ്സി
ന്്്േയം്ത്ടർന്്്സച്്ിൻബെയറ്്്ംൊർട്്ിവിലടണ്്ിവ
ന്്സാഹേരേ്ങ്്ളം്ൊർട്്ിയ്ഫടഭാവിഫയക്്്റിച്്്ലോ
ദേ്ങ്്ൾഉയർത്്്ന്്താണ.്സച്്ിഫനമടക്്ിഫ്ക്ണ്്്വ
രാൻകഴിഫ്ഞ്ങ്്ിലം്ഉത്്രംപ്ർണമായിട്്ില്്.ഇര്െ
ത്്ിരണ്്്വർഷംമ്ൻപ്ലോണിയഗാന്്ിഫയഅയേ്
ക്്യായിനിശ്്യിച്്ലപ്്ൾവയിയഫൊട്്ിഫത്്റിയാണ്
ലകാൺബഗ്സില്ണ്്ായത.്അന്്്ലോണിയയ്ഫടരാജി
വർക്്ിങ്കമ്്ിറ്്ിനിരാകരിച്്ലപ്്ൾശരദ്െവാറിനം്
െി.എ.സാങമ്യക്്്്ംപ്റത്്്ലൊലകണ്്ിവന്്്.ത്ടർ
ന്്്െതിഫനട്്്വർഷക്്ായംലൊൺബഗ്സിഫനനയിക്്്
കയം്രണ്്്തവണആയികാരത്്ിലയറ്്്കയം്ഫേയത്
ലോണിയയക്്്ാണ്ഇന്്്ംസവ്ീകാരേ്തക്ട്തൽ.
തീര്മാനങ്്ഫളട്ത്്്മ്ല്ന്ട്്്ലൊകാൻമ്തിർന്്

ലനതാക്്ൾസമ്്തിക്്്ന്്ിഫല്്ന്്്മ്ൻപ്െരസേ്മായി
െറഞ്്ിട്്്ള്്രാഹ്ൽഗാന്്ി,കഴിഞ്്ദിവസംകഫത്്
ഴ്തിയലനതാക്്ൾൈിഫജെിയ്ഫടയക്്്േമാണ്നിറലവ
റ്്്ന്്ഫതന്്്ക്റ്്ഫപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.ഗ്യാംനൈിആ
സാദ,്ശശിതര്ർ,കെിൽസിൈൽ,ആനന്്്ശർമത്ട
ങ്്ിമ്ൻലകബന്്്മബന്്്ിമാരം്മ്ൻമ്ഖേ്മബന്്്ിമാരം്ഉൾ
ഫപ്്ഫടയ്ള്്വരാണ്കത്്ിൽഒപ്്്വച്്ിര്ന്്ത.്ഇവർഉ
ന്്യിച്്സംശയംയ്െിഎയിഫയഘടകകക്്ികളം്മറ്്്
ബെ്തിെക്്ൊർട്്ികളം്െങ്്ിട്ന്്്ണ്്്.എൻഡിഎസർ
ക്്ാരിഫനെയ ബെ്ശന്ങ്്ളിലം്ത്റന്്്കാണിക്്്ക
യം്വിോരണനടത്്്കയം്െയബെ്ദമായബെ്തിെക്്
നിരഫയഉയർത്്ിഫക്ാ്ണ്്്വരികയം്ഫേലയ്്ണ്്ൊർട്്ി
സവ്ന്്ംലനത്തവ്ഫത്്ക്്്റിച്്്തഫന്്തീർച്്യില്്ാതിരി
ക്്്ന്്ത്ദയനീയമായകാഴേ്യാണ.്

രോൺടര്സിൽമ്ഴങ്്്ന്്
അപകരസസറൺ

പെ രി യ ഇ ര ടുു പകു ുല: സം ഭ വ ബ ഹ ുലം,  ഈ  നാ ൾ വ ഴി 
ദീപ ുമറുുപുുിളുുിസംഭവൈഹ്യമാണ്ലകരളംഫെട്്ിയ

ഫെരിയഇരട്്ഫക്്യൊതകലക
സിഫ്്്നാൾ്്വഴികൾ്്.സിെിഎംലോക്്ൽ്്ക
മ്്ിറ്്ിയംഗംഅടക്്ംഏഴ്സിെിഎംബെ്വർ്്ത്്
കരാണ്ക്ലെഷ്(19),ശരത്യാൽ(23)എ
ന്്ീയ്ത്്്ലൊൺബഗ്സ്ബെ്വർത്്കര്ഫട
ഫൊയൊതകത്്ിഫയബെ്തികൾ.
ഫൊയൊതകവ്മായിൈന്്ഫപ്്ട്്്സിെി

എംഫെരിയലോക്്ൽ്്കമ്്ിറ്്ിയംഗമായിര്ന്്
കലല്്്ോട്്്ഏച്്ിയട്ക്്ഫത്്എ.െീതാംൈരൻ്്
(45),ഏച്്ിയട്ക്്ഫത്്സി.ഫജ.സജിഎന്്സ
ജിലോർ്്ജ്(40),തളിപ്്റമ്്്േപ്്ാരപ്്ടവ്സവ്ലദ
ശിയം്ഫതങ്്്കയറ്്ഫൊഴിയാളിയ്മായഏച്്ി
യട്ക്്ഫത്്ഫക.എം.സ്ലരഷ്(27),ഓലട്്
ബബ്ഡവർ്്ഏച്്ിയട്ക്്ഫത്്ഫക.അനിൽ്്ക്
മാർ്്(35),കലയ്ോഫട്്ജി.ഗിജിൻ്്(26),ജീപ്്്
ബബ്ഡവർ്്കലല്്്ോഫട്്ആർ്്.ബശ്ീരാഗ്എന്്ക്
ട്്്(22),ക്ണ്്ംക്ഴിമയാലക്്ഫട്്എ.അശവ്ിൻ്്
(18),ൊക്്ംഫവള്ലത്്ളിയിഫയഎ.സ്ൈീ
ഷ്(29),തന്്ിലത്്ഫട്്എം.മ്രളി(36),ടി.ര
ഞജ്ിത്(46),ബെ്ദീപ്എന്്ക്ട്്ൻ്്(42),അയ
ലക്്ഫട്്ൈി.മണികണഠ്ൻ്്,സിെിഎംഫെരി
യലോക്്ൽ്്ഫസബക്ട്്റിഎൻ്്.ൈായക്ഷണ്
ൻ്്,സിെിഎംഉദ്മഏരിയഫസബക്ട്്റിഫക.മ
ണികണഠ്ൻ്്എന്്ിവഫരയാണ്ബബ്കംബൈ്ാ
ഞ്്്അറസ്്്്്ഫേയത്ിര്ന്്ത.്
ഖജനാവിൽ്്നിന്്്യക്്ങ്്ൾ്്മ്ടക്്ിയാണ്

ബെ്തികഫളരക്്ിക്്ാൻ്്ഡൽ്്ഹിയിൽ്്നിന്്്
സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്അഭിഭാഷകൻ്്ഇറക്്ി
യത.്2019ഫസപറ്്്ംൈർ്്30നായിര്ന്്്ലകസ്
ബഹലക്്ടതിക്്്വിട്്ത.്സംസ്്ാനഫൊയീ
സിഫ്്്അലന്വഷണവം്എഫ്ഐആറം്വിയ
യിര്ത്്ിയബഹലക്്ടതിഫൊയീസിലനയം്

ലകസ്അലന്വഷിച്്രീതിലയയം്നിശിതമായി
വിമർ്്ശിച്്തം്ക്റ്്െബത്ംറദ്്ാക്്ിലകസ്സി
ൈിഐക്്്വിടാൻ്്ആവശേ്ഫപ്്ട്്തം്സർ്്ക്്ാ
രിലനറ്്ബെ്യാനതിരിച്്ടിയായി.െഫക്്സിംഗി
ൾ്്ഫൈഞ്്ിഫ്്്ഉത്്രവിഫനതിലരഡിവിഷൻ

ഫൈഞ്്ിഫനസമീെിച്്്ബെ്തിലോയിക്്ാനായി
ര്ന്്്സർ്്ക്്ാർ്്നീക്്ം.അതിന്ലവണ്്ിസ്
ബെ്ീംലൊടതിഅഭിഭാഷകഫരസർ്്ക്്ാർ്്ഫൊ
ണ്്്വന്്്.
സർ്്ക്്ാർ്്അപ്്ീൽ്്തള്്ിഫക്്ണ്്്ഡിവിഷ

ൻ്്ഫൈഞ്്്ംഉത്്രവ്ശരിവച്്ലൊഫടലകസി
ൽ്്രണ്്്യ്വാക്്ള്ഫടയം്ക്ടം്ൈങ്്ൾ്്ക്്്വ
യിയബെ്തീക്്യം്സർ്്ക്്ാരിന്കനത്്തിരി
ച്്ടിയ്മാണ്കിട്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഫൊയൊത
കംആസ്ബത്ണംഫേയത്തത്സിെിഎംആ

ഫണന്്സിംഗിൾ്്ഫൈഞ്്ിഫ്്്െരമാർ്്ശംഏ
ഫറബശ്ലധ്്യമാണ.്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാരിഫ്്്
അപ്്ീയിൽ്്വിയിെറയാത്്തിനാൽ്്ലകസ്നി
യച്്ിരിക്്്കയാഫണന്്്സിൈിഐയം്ലൊട
തിഫയഅറിയിച്്ിര്ന്്്.

വിയിെറയാൻ്്ബഹലക്്ടതിബവകിയ
സാഹേരേ്ത്്ിൽ്്ലകസ്മഫറ്്ര്ഫൈഞ്്ിലയ
ക്്്മാറ്്ണഫമന്്ാവശേ്ഫപ്്ട്്്ഫൊല്്ഫപ്്ട്്ക്ലെ
ഷിഫ്്്യം്ശരത്യായിഫ്്്യം്മാതാെിതാക്്
ൾ്്ലൊടതിഫയസമീെിച്്ിര്ന്്്.കഴിഞ്്വ
ർ്്ഷംനവംൈർ്്െതിനാറിനാണ്ഫെരിയഇരട്്
ഫക്്യലക്്സ്സിൈിഐയക്്്്വിട്്തിന്എ
തിരായസർ്്ക്്ാർ്്അപ്്ീയിൽ്്വാദംപ്ർ്്ത്്ി
യായത.്
െലക്്വാദംപ്ർ്്ത്്ിയായിഒമ്്ത്മാസം

കഴിഫഞ്്ങ്്ിലം്േീഫ്ജസ്്്്ിസ്എസ.്മണിക്
മാറം്ജസ്്്്ിസ്സി.ടി.രവിക്മാറം്അടങ്്ിയ
ഡിവിഷൻ്്ഫൈഞ്്്ലകസിൽ്്വിയിെറഞ്്ിര്
ന്്ില്്.ഒമ്്ത്മാസംെിന്്ിട്്ിട്്്ംവിയി െറയാ
ത്്ബഹലക്്ടതിനടെടിസ്ബെ്ീംലൊടതി
മാർ്്ഗനിർ്്ലദശങ്്ള്ഫടയംഘനമാഫണന്്്കാ
ണിച്്്ഫൊല്്ഫപ്്ട്്വര്ഫടൈന്്്ക്്ൾ്്ലകസ്
മഫറ്്ര്ഫൈഞ്്ിന്വിടണംഎന്്ാവശേ്ഫപ്്ട്്്
ബഹലക്്ടതിയിൽ്്കഴിഞ്്ദിവസംപ്തിയ
ഹർ്്ജിനൽ്്ക്കയായിര്ന്്്.
ഫെരിയഇരട്്ഫക്്യകഴിഞ്്ലോകസ്ഭാ

തിരഫഞ്്ട്പ്്ിൽ്്സിെിഎമ്്ിന്കനത്്തിരി
ച്്ടിയായിമാറിയിര്ന്്്.ലോകസ്ഭാതിര
ഫഞ്്ട്പ്്ിന്സംസ്്ാനംസജ്്മായസമയ
ത്്ാണ്ഇരട്്ഫക്്യൊതകംനടന്്ത.്കാസ
ർലോഡ്ലോകസ്ഭാമണ്്യംസിെിഎമ്്ിൽ്്
നിന്്്തിരിച്്്െിടിക്്ാൻ്്യ്ഡിഎെിന്സാ
യിച്്തിന്ഒര്ബെ്യാനകാരണംഫെരിയഇരട്്
ഫക്്യൊതകമാണ.്തലദ്്ശസ്്ാെനങ്്ളി
ലയക്്്ള്്ഫതരഫഞ്്ട്പ്്്ആസന്്മായസമ
യത്്്ഈലകസിൽ്്സിൈിഐഅലന്വഷണ
ത്്ിഫനതിരായസർ്്ക്്ാർ്്അപ്്ീൽ്്തള്്ി
ഫക്്ണ്്്ള്്ബഹലക്്ടതിവിയിസിെിഎ
മ്്ിഫനവീണ്്്ംബെ്തിലോയത്്ിയാക്്്ം.

കഴിഞ്്വർഷംഫെബര്്വരി17ന്
ഫെരിയകലയ്ോട്്്വച്്ാണ്ശരത്
യാലം്ക്ലെഷം്ഫൊല്്ഫപ്്ട്
ന്്ത.്കലയ്ോട്്്ഫെര്ങ്്ളിയാട്്
ത്്ിഫ്്്സവ്ാഗതസംഘര്െീ
കരണംകഴിഞ്്്ബൈക്്ിൽമ
ടങ്്്ന്്തിനിഫടഅബക്മിസംഘംഇര്
വഫരയം്ഫവട്്ിവീഴത്്്്കയായിര്ന്്്.തയയക്്്്ഫവലട്്റ്്ക്
ലെഷ്സംഭവസ്്യത്്്ംശരത്യാൽആശ്െബത്ിയിലയക്്്
ള്്വഴിമലയ്േയം്മരിച്്്.
മ്ഖേ്ബെ്തിഅടക്്ം11ലെഫരമ്ന്്്ദിവസത്്ിനകംലോ

ക്്ൽഫൊയീസ്െിടിക്ടി.അലന്വഷണംെിന്്ീട്ബബ്കം
ബൈ്ാഞ്്്ഏഫറ്്ട്ത്്്.ഫമയ്20ന്14ലെഫരബെ്തിലേർത്്്
ബബ്കംബൈ്ാഞ്്്സംഘംക്റ്്െബത്ംലൊടതിയിൽനൽകി.ക
ലയ്ോട്്്ലനരഫത്്യ്ണ്്ായരാഷ്ബട്ീയഅബക്മങ്്ഫളത്ടർന്്്
ഒന്്ാംബെ്തിയായസിെിഎംലോക്്ൽകമ്്ിറ്്ിഅംഗംഎ.
െീതാംൈരൻആസ്ബത്ണംഫേയത്്നടപ്്ിയാക്്ിയതാണ്
ഫൊയൊതകങ്്ൾഎന്്ായിര്ന്്്കഫണ്്ത്്ൽ.
ഫെരിയലകസ്സിൈിഐക്്്വിട്ന്്തിഫനതിലരസം

സ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്ഡൽഹിയിൽനിന്്്ംബെ്ലത്േകഅഭിഭാ
ഷകഫനഫൊണ്്്വന്്തം്വയിയവിവാദമ്യർത്്ിയിര്
ന്്്.സ്ബെ്ീംലൊടതിയിഫയമ്തിർ്്ന്്അഭിഭാഷകനം്മ്ൻ
ലോളിസിറ്്ർ്്ജനറല്മായിര്ന്്മനീന്്ർ്്സിങ്്ാണ്എ
ത്്ിയത.്ഇലദ്്ഹത്്ിന്സംസ്്ാനഖജനാവിൽനിന്്്88
യക്്ംര്െലോളംെീസായിനൽകിയതം്വയിയേർച്്യാ
യിര്ന്്്.

രാഷ്ടര്ീയവിരരാധംമ്ലം
ഇരട്്കക്്ലപാതകം

പെരിയഇരട്്പക്്ലകേസില്്സിബിഐഅകവ്േഷണംത്ടരാംഎന്്ഉത്്രവിപവഏപെവി
ോരെരമായാണ്ക്കെഷിനപ്െയം്ശരത്ലാലിനപ്െയം്ക്ടം്ബങ്്ള്്സേ്ീേരിച്്ത.്വവേി
വന്്വീതിപയന്്്ഇര്ക്ടം്ബങ്്ളം്െെഞ്്്.
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ക രി പ്്് ര്് ദ ്ര ന്്ം: 
ന ഷ്് പ രി ഹാ രം ന ൽ്്കി ത്്് ട ങ്്ി
നോച്്ി:കരിപ്്്ർ്്വിമാനാരകട
ത്്ിൽ്്മരിച്്വര്നടബന്്്ക്്
ൾ്്ക്്്ംരരികക്്റ്്വർ്്ക്്്ംഎയ
ർ്്ഇന്്്യയ്നടഅടിയന്്രഇട
ക്്ാെനഷ്്രരിഹാരം.മരിച്്വ
രിൽ്്രശന്്്ണ്്്വയേിന്മ്കളി
ല്ളളവർ്്ക്്്10െക്്ംര്രയം്
അേിന്ോനഴയ്ളളവർ്്ക്്്അ
ഞ്്്െക്്വ്മാണ്നൽ്്ക്ക.ര
രികക്്റ്്വർ്്ക്്ാണ്ആദയ്ഘട്്ന
ഷ്്രരിഹാരംനൽ്്ക്ക.ഇേിന
കം 55കരർ്്ക്്് ത്ക അക്്ൗ
ണ്്ികെക്്്പകമാെിയിട്്്ണ്്്.മ
രിച്്വര്നടഅ നന്്രാവകാരി
കള്നടകാരയ്ത്്ിൽ്്ഔകദ്ോഗി
ക േീര്മാനമ്ണ്്ാക്ന്് മ്െ
യക്്്ായിരിക്്്ംഇടക്്ാെനഷ്്
രരിഹാരംനൽ്്ക്ക.
അരകടത്്ിൽ്്മരിച്്വര്നട

ആശര്ിേർ്്ക്്് േംസ്്ാന േ
ർ്്ക്്ാർ്്രത്്്െക്്ംര്രനഷ്്
രരിഹാരം ശര്ഖയ്ാരിച്്ിര്ന്്്.
ഇൻ്്ഷവ്െൻ്്േ്ത്കയക്്്്പ്െ
കമയാണിത.്പ്ർ്്ണനഷ്്രരി
ഹാരം പവക്നമന്്േിനാൽ്്

കകശന്്് നിർക്ദരശര്കാരം ഇട
ക്്ാെനഷ്്രരിഹാരംകവഗത്്ി
ൊക്്്കയായിര്ന്്്.
ശര്കേ്യകവാട്ോപ്്്നമ്്െി

ല്നട രരികക്്റ്്വര്നട ബാങ്്്
അക്്ൗണ്്്,േിരിച്്െിയൽ്്കരഖ
കൾ്്കരഖരിച്്ാണ്ത്കപക
മാെിയത.്യാശേ്ക്്ാർ്്നൽ്്കിയ
വിൊേത്്ിൽ്് നിന്്ാണ് ബ
ന്്്ക്്നളകനണ്്ത്്്ന്്ത.്ര
രികക്്റ്്വർ്്ക്്്ളളനഷ്്രരിഹാ
രംഓണത്്ിന്മ്മ്്്പ്ർണ
മായം്നൽ്്കാനാണ്െക്്്യമി
ട്ന്്ത.്
ഈമാേംഏഴിനാണ്എയ

ർ്്ഇന്്്യഎകേ്്ശര്േിന്്്കോ
യിങ്737വിമാനംഅരകടത്്ി
ൽ്്നപ്്ട്്ത.്ഇത്വനര21കരരാ
ണ്മരിച്്ത.്മരിച്്നാല്ക്ട്്ിക
ൾ്്12വയേിന്ോനഴയ്ളളവ
രാണ.്രരികക്്റ്്വരിൽ്്25കരർ്്
ഇകപ് ്ഴം്ആശ്രശേ്ിയിൊണ.്
ഇവര്നടഎല്്ാെികിത്്ാനച്്െ
വ്കളം്വഹിക്്്ന്്ത്എയർ്്
ഇന്്്യയാണ.്

സവ്  ര്് ണ  ക്്  ട  ത്്്: 
15 തപ്  രി  ക  ള ് നട റി  മാ  ൻ്് ഡ ്നീ  ട്്ി 
നോച്്ി: േവ്ർ്്ണക്്ടത്്് കക
േിനെ15ശര്േികള്നടെിമാൻ്്
ഡ് കാൊവധി നേപറ്്്ംബർ്്
എട്്്വനരനീട്്ി.കസ്്്്ംേ്രജി
സ്്്്ർ്്നെയേ്കകേിൊണ്േവ്
പ്ന,േരിത,്േന്്ീപ്നായർ്്
അടക്്മ്ള്് ശര്േികള്നട െി
മാൻ്്ഡ്നീട്്ിയത.്ോമ്്ത്്ി
ക ക്റ്്ക്േയ്ങ്്ൾ്്ക്്ായ്ള്്
നോച്്ിയിനെശര്കേ്യകകോട

േിയാണ് െിമാൻ്്ഡ് കാൊവ
ധിനീട്്ിയത.്ശര്േികനളവീഡി
കോകോൺ്്ഫ െൻ്്േ്വഴിയാ
ണ്കോടേിയിൽ്്ഹാജരാക്്ി
യത.് ശര്േികൾ്്ക്്്ജാമയ്ംഅ
ന്വദിച്്ാൽ്് ോക്്ികനള
േവ്ാധീനിക്്ാനം്നേളിവ്ന
രിപ്്ിക്്ാനം് ോധയ്േയ്
നണ്്ന്്് കസ്്്്ംേ് കോടേി  യി
ൽ്്വയ്ക്്മാക്്ി.

വി ജി ല ൻ സ ്അ കന്വ ഷ ണ
ഹ ര ജി യി ൽ കോ ട്്ീ സ ്
നോച്്ി: കോൻേ് കോേഫ്
എംഎൽഎശര്േിഡ്്്ായഓ
ൾകകരളഗവൺനമ്്്്കോൺ
ശട്ാകക്റ്്ഴേ്്അകോേികയഷ
ന്്്അമ്്ത്െക്്ംര്രഭാര
വാഹികൾ േിരിമെി നടത്്ി
നയന്്ാകോരിക്്്ന്് ഹർജി
യിൽ എേിർകക്്ികൾക്്്
പഹകക്്ടേികോട്്ീേ്അയ
ച്്്.നോല്്ംരടപ്്ക്്രമ്ളവന
യിൽ എം.പവ.കോളമൻ ന

ൽകിയ കകേിൽഅകോേി
കയഷന്്്ഭാരവാഹികനളക്്്
ടാനേ വിജിെൻേ്ഡയെകറ്്്
റം് േിര്വനന്്പ്രം നരാെീ
േ് കമ്്ീഷണറം് എേിർക
ക്്ികളാണ.്
വിരദമായവിജിെൻേ്അ

കന്വഷണം നടത്്്വാനം് െീ
േീവകെയം് െികട്്ണിങ്ഓഫീ
േകെയം്നിയമിക്്്ന്്േിനം്
കവണ്്ിയാണ്ഹർജി.

ഐടിഐൈളളമിൈവിള്്്കൈശദ്്്ങ്്ളാക്്്ം:
മശന്്്ിടി.രി.രാമക്ഷണ്ൻ
േിര്വനന്്പ്രം:വിദയ്ാർഥികൾക്്്ോകങ്്
േിക രരിജ്്ാനവം് പനപ്ണയ്കരഷി
യം്ഉെപ്്ാക്്ിേംസ്്ാനനത്്ഐടിഐക
നളമികവിന്്്കകശന്്്ങ്്ളാക്്്നമന്്്മശന്്്ി
ടി.രി.രാമക്ഷണ്ൻ.േിര്വനന്്പ്രംൊ
ക്്ഗവ.ഐടിഐഅന്്ാരാഷ്ശട്നിെവാര
ത്്ികെക്്്ഉയർത്്്ന്്േിന്ള്്നിർമാണ
ശര്വർത്്നങ്്ള്നടഉദഘ്ാടനംഓൺപെ
ൻവഴിനിർവഹിക്്്കയായിര്ന്്്മശന്്്ി.
നിെവിൽ25കശ്ടഡ്കളിൊയി250നരൺ

ക്ട്്ികൾഉൾനപ്്നട1,754നശ്ടയന്ികൾൊ
ക്്ഐടിഐയില്ണ്്്. മ്ന്്്ഘട്്ങ്്ളിൊ
യാണ്ഐടിഐഅന്്ാരാഷ്ശട്േെത്്ികെ
ക്്്ഉയർത്്്ന്്രദ്്േിനടപ്്ാക്്്ന്്ത.്ആ
ദയ്ഘട്്ത്്ിൽ 5,23,58,914ര്രയ്നട ശര്വ്
ത്്ികളാണ്നടക്്്ക.നിർമാണശര്വർത്്
നങ്്ളം്ത്ടർന്്്ള്്ശര്വത്്ികളം്േമയ

ബന്്ിേമായി പ്ർത്്ീകരിക്്ാൻ ബന്്
നപ്്ട്്വർശര്ദ്്ിക്്ണനമന്്്ംമശന്്്ിനിർകദ
രിച്്്.
േംസ്്ാനനത്്12ഐടിഐകളാണ്ആ

ദയ്ഘട്്ത്്ിൽ അന്്ാരാഷ്ശട് നിെവാരത്്ി
കെക്്്ഉയർത്്്ന്്ത.്ൊക്്,കോഴിക്ക്ട്
ഐടിഐകൾേർക്്ാർരദ്്േിവിഹിേംഉ
രകോഗിച്്്ംധന്വച്്പ്രം,മെമ്്്ഴ,നോ
യിൊണ്്ി, നോല്്ം െന്്നക്ത്പ്്്, നെങ്്
ന്്്ർ,ഏറ്്്മാന്ർ,കട്്പ്്ന,ൊെക്്്ടി,ക
ണ്്്ർ,കയ്്്ർഐടിഐകൾകിഫബ്ിധന
േഹായകത്്നടയ്മാണ്അന്്ാരാഷ്ശട്നി
െവാരത്്ികെക്്് ഉയർത്്്ന്്ത.്ഘട്്ംഘട്്
മായിേംസ്്ാനനത്്97േർക്്ാർഐടി
ഐകളം്ഈനിെവാരത്്ികെക്്്എത്്ി
ക്്ാനാണ്േർക്്ാർഉകദ്്രിക്്്ന്്ത.്
ഐടിഐകളം്വയ്വോയസ്്ാരനങ്്

ള്മായിബന്്മ്ണ്്ാക്്ികപ്്േന്മ
്്്്നേല്്്കളം്േംരംഭകേവ്വിക
േനക്്ബ്്്കളം്േജീവമാക്്്ന്്
േില്നട വഴി വിദയ്ാർഥികൾക്്്
നോഴിെവേരങ്്ൾസ്ഷ്്ിക്്ാൻ
േർക്്ാർവഴിനോര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇവർക്്്േർക്്ാർ-േവ്കാരയ്കമഖ
െകളിനെ നോഴിൽോധയ്േകൾ
ഉരകോഗനപ്്ട്ത്്ാൻകോബന്ഫ
യറ്കളം് േംഘടിപ്്ിക്്്ന്്്. ഓ
ൺദകോബ്നശ്ടയിനിങ്്ിനായിവി
വിധവയ്വോയരാെകള്മായിൊക്്ഐടി
ഐ ധാരണാ രശേ്ത്്ിൽ ഏർനപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.
ഐടിഐയിനെ എല്്ാ നശ്ടയന്ികൾക്്്ം
കോഷാകാഹാരരദ്്േിനടപ്്ാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഐടിഐനശ്ടയന്ികള്നടോകങ്്േികരരി
ജ്്ാനവം് പനപ്ണയ്കരഷിയം് കകരള

ത്്ിന്്്പ്കോഗേിക്്്മ്േൽ
ക്്്ട്്ാക്്്ന്്േിന്നടരടിനയട്
ക്്്ം.േകദ്്രസ്്ാരനങ്്ള്മാ
യിേഹകരിച്്് ശര്ാകദരികവി
കേനത്്ിലം്ഐടിഐ നശ്ട
യന്ികൾരങ്്ാളികളാകണനമ
ന്്്മശന്്്ിനിർകദരിച്്്.
െടങ്്ിൽ വി.എേ.് രിവക്

മാർഎംഎൽഎഅധയ്ക്്നാ
യിര്ന്്്.കമയർനക.ശര്ീക്മാർ
രിൊഫെകം അനാച്്ാദനം

നെയത്.്എംകല്്യന്മ്്്്-വയ്ാവോയികര
രിരീെനവക്പ്്്ഡയെകറ്്്ർഎേ.്െശന്്്കര
ഖർ ,അഡീഷണൽഡയെകറ്്് ർ(നശ്ടയിനി
ങ)്ബി.ജസ്്്്ിൻരാജ,്ൊക്്ഐടിഐശര്ി
ൻേിപ്്ൽഎ.ഷമ്്ികബക്്ർഎന്്ിവർേം
ബന്്ിച്്്.

രാഹ്ലിനം്സ്നിൽകരരിക്്്ംഅവാർഡ്
ത്ശ്ർ്്: ടി.വി.അെയ്്േ
വാരയ്ര്നട േമ്രണാർ
ഥംത്ശ്ർ്്ശര്േ്ക്്ബ്ഏ
ർ്്നപ്്ട്ത്്ിയ ഏഴാമത്
അെയ്്േവാരയ്ർ്് േമ്ാര
ക പ്രേ്കാരങ്്ൾ്്ക്്്
രാഹ്ൽ്് െശന്്്കരഖർ്്
(കകരളകൗമ്ദി),സ്നി
ൽ്് കബബി (മീഡിയവ
ൺ്്)എന്്ിവർഅർഹരാ
യി.

10,001 ര്രയം്ശര്രേേ്ിരശേ്വം്ഫെ
കവം്ശര്രേേ്ിരശേ്വം്അടങ്്്ന്്ോണ്
പ്രേക്ാരം.മ്േിർ്്ന്്മാധയ്മശര്വർ്്ത്്ക
ൻ്്േി.എക്ഷണ്ൻ്്, കോ. കാവ്മ്്ായി

ബാെക്ഷണ്ൻ്്,
കോ.േി.എേ്രങ്്ർ്്
എന്്ിവരാണ്അവാ
ർഡ്നി ശ്്യിച്്ത.്പ്
രേ്കാരേമർ്്പ്്ണം
രിന്്ീട.്
രരിസ്്ിേിേംബ

ന്്ിയായ വാർ്്ത്്
യക്്്ാണ്കകരളകൗ
മ്ദി കോട്്യം ബയ്്
കോെീഫ്രാഹ്ൽ്്െ

ശന്്്കരഖെിന്പ്രേക്ാരം.ദ്രയ്മാധയ്മവി
ഭാഗത്്ിൽ്്അവാർഡ്കനടിയസ്നിൽ്്കബ
ബിമീഡിയവൺ്്കോഴികക്്ട്നയ്്േ്ഡേ്
ക്്ിൽ്്േീനിയർ്്നശ്രാഡയ്്േൊണ.്

കക സി ന്്് നച ല വ ്സി പി എം 
വ ഹി ക്് ണം: ക ്മ്് നം രാ ജ കേ ഖ ര ൻ 
േിര്വനന്്പ്രം: നരരിയഇരട്്ന്ക്െ കകേ്
േിബിഐക്്്വിടാൻപഹകക്്ടേിഡിവിഷൻ
നബച്്്വിധിച്്സ്്ിേിക്്്ശര്േികൾക്്്കവണ്്ി
കകേ്നടത്്ാൻേർക്്ാർനെെവഴിച്്െക്്ക്്  
ണക്്ിന്ത്കേിരിഎമ്്ിൽനിന്്്ംഈടാക്്
ണനമന്്്ബിനജരിമ്ൻേംസ്്ാനഅധയ്ക്്ൻ
ക്മ്്നംരാജകരഖരൻആവരയ്നപ്്ട്്്.
േിബിഐഅകന്വഷണത്്ിന്പഹക്ക്ട

േിേിംഗിൾ നബച്്്പ്െനപ്്ട്വിച്് ഉത്്രവി
നനേിനരശര്േികൾക്്്കവണ്്ികകരളേർക്്ാർ
അപ്്ീൽ കോയത്ഇരകകോട് നെയേ് നോടം്
ശക്്രേയാണ.്കശ്ോേികയ്്ഷൻഭാഗത്്്നിന്്്
നോെരാേകത്്ിനിരയായവര്നടോതര്രയ്ങ്്
ൾേംരക്്ിക്്ാൻേർക്്ാർബാധയ്സ്്മാണ.്
എന്്ിട്്്ംെക്്ങ്്ൾെിെവിട്്്മ്ൻകോളിേി

റ്്ർജനെൽഉൾനപ്്നട ശര്ഗത്്അഭിഭാഷകനര

അണിനിരത്്ി കകേ് വാദിക്്്കയം് േിബി
ഐഅകന്വഷണംനടക്്ാേിരിക്്്ന്്േിന്കക
േ്അട്്ിമെിക്്ാൻശര്മിക്്്കയം്നെയേ്ത്കോ
ടേി വയ്വഹാരങ്്ള്നട െരിശേ്ത്്ിനെ ഇര്ളട
ഞ്്അധയ്ായമാണ.് ശര്േികൾേവ്ന്്ംരാർട്്ി
ക്്ാരാനണങ്്ിൽ േംരക്്ിക്്ാനം് രക്്നപ്്ട്
ത്്ാനം്േിരിഎംഭരണയശന്്്നത്്ദ്ർവിനി
കോഗം നെയ്്്ന്്്. നരരിയ കകേിൽസ്ശര്ീം
കോടേിവനരകകരളേർക്്ാകർനിയമയ്ദ്്ം
നടത്്ിനയന്്്വരാം.
നോത്ഖജനാവിനെരണംഉരകോഗിച്്്ശര്

േികൾക്്്കവണ്്ികോടേിവയ്വഹാരങ്്ൾേർ
ക്്ാർനടത്്്കവഴികശ്ോേികയ്്ഷന്്്വിരവ്ാ
േയ്േയം്പനേികേയം്കോദയ്ംനെയ്്നപ്്ട്്ിരി
ക്്്കയാനണന്്് ക്മ്്നം രാജകരഖരൻ രെ
ഞ്്്.

ശര്രാന്്്ഭ്ഷണ്
രിന്്്ണയ്മായിശര്കമയം
നകാച്്ി: സ്ശര്ീം കോടേിയി
നെ മ്േിർന്് അഭിഭാഷകൻ
ശര്രാന്്് ഭ്ഷൺ കനരിട്ന്്
രിക്്ണനടരടികളിൽധാർ
മിക രിന്്്ണ ശര്ഖയ്ാരിച്്്
നോണ്്്ള്് ശര്കമയം കകരള
പഹക്ക്ടേി അഭിഭാഷക
അകോേികയഷൻ ജനെൽ
കോഡി കോഗം രാോക്്ി.
കോടേിയെക്്്യനിയമത്്ിൽ
കാകോെിേമാറ്്ങ്്ൾവര്ത്്
ണനമന്്്ംവിധിയിൽഅന്്ർ
കോടേിഅപ്്ീൽഅന്വദിക്്
ണനമന്്്ം കോഗം ആവരയ്
നപ്്ട്്്.
ഐഎഎൽപഹക്ക്ടേി

യ്ണിറ്്്ശര്േിഡ്്്്അഡവ്.വി.
രാകജശന്്്ൻനരര്മ്്ാവ്ർഅ
വേരിപ്്ിച്് ശര്കമയം കഭദഗേി
കകോനടയാണ്രാോക്്ിയത.്
ഐഎഎൽ പഹകക്ാ്ടേി
യ്ണിറ്്ാണ്ശര്കമയഅവേര
ണത്്ിന് മ്ൻപക എട്ത്്
ത.്അഡവ്.രി.എ.അേീസം്മ

റ്്്്61കരരം്കെർന്്്അവേര
ണാന്മേികേടി.
കദരീയ നേശക്ട്്െി അഡവ്.

എ. ജയരങ്്ർ,അഡീ.അഡവ്
ക്്റ്്്ജനെൽരഞജ്ിത്േമ്്ാ
ൻ, കദരീയനിർവാഹകേമി
േിയംഗംഅഡവ്.രി.എ.അേി
േ,്യ്ണിറ്്്പവേ്ശര്േിഡ
്്്്അഡവ്.കോളികജക്്ബ,്േീ
നിയർഅഭിഭാഷകരായഎം.
ആർ.രാകജശന്്്ൻ,കോർജ്പ്
ക്ത്ട്്ം, ക്ഷണ്ന്ണ്്ി, അ
ഡവ്.െേേങ്്പ്്ൻ,അഡവ്.മ്ഹ
മ്്ദ്ഷാത്ടങ്്ിയവർശര്കമയ
നത്്അന്ക്െിച്്്െർച്്യിൽ
രനങ്്ട്ത്്്.
ഭ്രിരക്് കോട്്ിന്്് അടി

സ്്ാനത്്ിൊണ്ശര്കമയംരാ
ോയത.് അഡവ്. അകോേി
കയഷൻശര്േിഡ്്്്അഡവ്.െ
ക്്്മിനാരായണൻഅധയ്ക്്
േവഹിച്്്.പവേ്ശര്േിഡ്്്്
അഡവ് എം. ഹരിരാജ് േവ്ാഗ
േംരെഞ്്്.

ലൈ ഫ ്മി ഷ ൻ ഫ്്ാ റ്്്: 
മ ന ്ഷയ്ാ വ കാ ശ ക മ്്ി ഷ ൻ കക സെ ട ്ത്്് 
വടക്്ാകച്്രി:െട്്ങ്്ളം്നിയമങ്്ളം്മെി
കടന്്ാണ്140ക്ടം്ബങ്്ൾക്്ായിപെ
ഫ്മിഷന്കവണ്്ിഫ്്ാറ്്്കൾനിർമിക്്്ന്്
നേന്്്ംഅവയ്നടഗ്ണനിെവാരംകനരി
ട്്്രരികോധിക്്ണനമന്്്ം,ഭ്രഹിേരം്ഭ
വനരഹിേര ്മായക്ടം്ബങ്്ൾ്്ക്്്സ്ര
ക്്ിേമായം്ഭയരഹിേമായം്ജീവിക്്ാൻ
ഒര്വിദഗധ്േമിേിര്രീകരിച്്്നകട്്ിടേ
മ്ച്്യത്്ിന്്് ഗ്ണകമന്് ഉെപ്്്വര്ത്്
ണനമന്്്ംആവരയ്നപ്്ട്്്അനിൽ്്അക്്ര
എംഎൽ്്എനൽകിയഹർജിേംസ്്ാനമ
ന്ഷയ്ാവകാരകമ്്ീഷൻകകനേട്ത്്്.
വടക്്ാകച്്രിനഗരേഭയിൽപെഫ്മി

ഷൻ20കോടിര്രേക്ോൺേർഷിപ്്ി
ല്നടേമാഹരിച്്്നാല്ടവറ്കളിൊയിനി
ർമാണശര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്പ്കോഗമിക്്്ന്്140ഫ്്ാറ്്്കള്ള്്ഭ
വനേമ്ച്്യവം്നഹൽ്്ത്്്നേ്്്റം്യാനോര്ഗ്ണനിെവാ
രമില്്ാത്്തം്ഭാവിയിൽഈക്ടം്ബങ്്ള്നടജീവൻഅരക
ടത്്ിൊക്്്ന്്ത്മാണ.്
ഈനിർമാണംേംസ്്ാനേർക്്ാരിന്കവണ്്ിപെഫ്മി

ഷനം്യ്എഇനെഡ്ശക്േ്്്്എന്്ൊരിറ്്ിേംഘടനയ്മായി
കെർ്്ന്്ാണ.്നകട്്ിടംനിർമിക്്്ന്്യ്നിടാക,്നേയിൻനവ
കച്്്വഴേ്്എന്്ീകമ്്നികൾക്്്നോത്മരാമത്്്വക്പ്്ിന്്്
നകട്്ിടനിർമാണപെേൻേില്്.പെഫ്മിഷന്ഭവനേമ്ച്്യ
ങ്്ൾ്്നിർമിക്്്ന്്േിന്േർക്്ാർഉത്്രവന്േരിച്്്ശര്കേ്യക
മാർ്്ഗകരഖകൾ്്നിഷക്ർ്്ഷിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇവിനടഇനേല്്ാംപ്ർണ

മായം്െംഘിച്്ാണ്നിർമാണംനടത്്്ന്്ത.്എംഒയ്അന്േ
രിച്്്ഏർനപ്്കടണ്്ഉരകരാർേർക്്ാർഉണ്്ാക്്ിയിട്്ില്്.േം
സ്്ാനനത്്നകട്്ിടനിർമാണെട്്മായനകഎംബിആർഇവിനട
രാെിക്്നപ്്ട്ന്്ില്്.
പെഫ്മിഷൻ്്ഭവനേമ്ച്്യങ്്ൾ്്നിർമിക്്്ന്്േിനായിേ

ർക്്ാർഉത്്രവന്േരിച്്്അംഗീകാരമ്ള്്രിഎംേികോേ
കദ്്രേവ്യംഭരണവക്കപ്്ആണ്നകട്്ിട്്ങ്്ൾക്്്പ്്ാൻ,എസ്്്്ി
കമറ്്്എന്്ിവഉണ്്ാകക്്ണ്്ത.്ഈ എസ്്്്ികമറ്്്േിഇൊങ്്ില്ള്്
ഉകദ്ോഗസ്്ൻ്്രരികോധിച്്്ോകങ്്േികാന്മേിനൽകണം.
എന്്ാൽ140ക്ടം്ബങ്്ളിൊയിആയിരകത്്ളംക്ടം്ബങ്്
ൾക്്്ോാമേിക്്ാന്ള്്ഒര്െക്്ംെത്രശര്യടിവര്ന്്ഈ

നിർമിേിക്്്േർക്്ാർഅംഗീകാരമ്ള്്പ്്ാകോഎ
സ്്്്ികമകറ്്ഇല്്.ോകങ്്േികാന്മേിഇല്്ാനേനിർമാ
ണംകരാർകമ്്നികനരിട്്ാണ്കമൽകോട്്ംവഹിക്്്
ന്്ത.്
ഈനകട്്ിടനിർമാണംയാനോര്ഗ്ണനിെവാര

മില്്ാത്്തം്ഏത്നിമിഷവം്േകരാവ്ന്്ത്മാണ.്
2018ആഗസ്്്്്16ന്ഉര്ൾനപ്്ട്്ല്ണ്്ായക്ൊകച്്
രിയിൽനിന്്്ംനാല്കികോമീറ്്ർച്റ്്ളവില്ള്്മെ
നിരകളിനെഒര്കി ടങ്്ിൊണ്ഈരദ്്േിശര്കദരം.
അേിനാൽേനന്്െവനയ്,്രരിസ്്ിേിവക്പ്്ിന്്്
ശര്കേ്യകഅന്മേിനിർമാണത്്ിന്ആവരയ്മാണ.്
ഈനിർമിേിക്്്നിയമാന്േരണംമ്ൻക്ർഫയർ
ആൻഡ്കേഫറ്്്ിഅന്മേിവാങ്്ിയിട്്ില്്.ആയിര
ക്ത്ളംകരർ്്ക്്്ള്്ക്ടിനവള്്ംഉെപ്്്വര്ത്്ിയി
ട്്ില്്.ശര്ധാനമ്നിേിപ്്ൽകോഡിൽനിന്്്ംരദ്്േി

ശര്കദരകത്്ക്്്ള്്കോഡ്രെയിടത്്്ം3.5മീറ്്െിൽോനഴയാ
ണ.്
നകട്്ിടനിർമാണംനോത്മരാമത്്്വക്പ്്്നിഷക്ർ്്ഷിക്്്

ന്്ഗ്ണനിെവാരത്്ിെല്്.കമ്്ി,േിമ്്്്,മണൽഎന്്ീനിർമാ
ണവേത്്ക്്ൾഗ്ണനിെവാരമില്്ാത്്തം്നിശ്്ിേഅളവി
ലം്ഉരകോഗിക്്്ന്്ില്്.ഇകോനൊപ്്ംനി ർമിക്്്ന്്നഹൽ്്ത്്്
നേ്്്ർ്് നകട്്ിടത്്ിന്ആകോഗയ്വക്പ്്ിന്്്അന്മേിയില്്.
നകഎംബിആർ,ഭ്രേിവ്െട്്ങ്്ള്നടെംഘനംനടത്്ിമരംമ്
െിക്്്കയം്,മണ്്്ഖനനംനടത്്്കയം്നെയത്.്അനിൽ്്അ
ക്്രഎംഎൽ്്എഉ ന്്യിച്്ഈവാദങ്്ൾഅംഗീകരിച്്ാണ്മ
ന്ഷയ്ാവകാരകമ്്ീഷൻകകനേട്ത്്ിട്്്ള്്ത.്

പി. ടി. കോ മ സ ്ഗ വ ര്്ണ ര്്ക്്്
ക ത്്് ന ൽ കി 
േിര്വനന്്പ്രം: േംസ്്ാന
നത്്ഒന്്രെക്്ംകർ്്ഷകരി
ൽ്്നിന്്്ള്്നനല്്്േംഭരണ
ത്്ിൽ്്ശര്േിവർ്്ഷം73കോടി
ര്രയ്നടഅഴിമേിനടക്്്ന്്
േിനനക്്്െിച്്് അകന്വഷണം
ആവരയ്നപ്്ട്്് രി.ടി. കോമേ്
എംഎൽ്്എഗവർ്്ണർ്്ആരിഫ്
മ്ഹമ്്ദഖ്ാന് കത്്്നൽ്്കി.

നിയമേഭയിൽ്് അവിരവ്ാേ
ശര്മകയ കോട്്ീേ് െർ്്ച്്യക്്്ി
നടഈഅഴിമേിഉന്്യിനച്്ങ്്ി
ലം്അേിന്മറ്രടിനൽ്്കാൻ്്
മ്ഖയ്മശന്്്ിേയാൊയിനല്്ന്്്ം
ഈ രശ്്ാത്്െത്്ിൽ്് ഗവ
ർ്്ണറ്നടഇടനരടൽ്്അനിവാ
രയ്മാനണന്്്ംരി.ടി. കോമേ്
കത്്ിൽ്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.

=അരവ്േി:ശര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ക്്്ംെർ്്ച്്ക
ൾ്്ക്്്ംപ്ർ്്ണ്്േയ്ണ്്ാകം്. മംഗളകർ്്മ്്
ങ്്ളിൽ്് രനങ്്ട്ക്്്വാനിടവരം്. മനസ്്
കന്ാ്ഷവം് ആത്്േംത്പേ്ിയം് ഉണ്്ാ
കം്.
=ഭരണി :നെെവ്നിയശന്്്ിയക്്്ണം.വി
ജ്്ാനശര്ദമായ വിഷയങ്്ൾ്് െർ്്ച്്നെ
യ്്്ം.ഈരവ്രശര്ാർ്്ത്്നകളാൽ്്മകനാവിഷ
മത്്ിന്ക്െവ്ണ്്ാകം്
=കാർ്്ത്്ിക:നെെിയരദ്്േികൾ്്ക്്്ര്
രകലര്നനെയ്്്ം.േഹരാഠികനളകാണ്
വാനം് ഗേകാെേമ്രണകൾ്് രങ്്്നവ
യക്്്്വാനം്അവേരമ്ണ്്ാകം്.
=കരാഹിണി:പ്േിയഉകദ്യാഗത്്ിൽ്് ശര്
കവരിയക്്്്വാൻ്്അനയ്കദരയാശേ്പ്െനപ്്
ടം്.മംഗളകർ്്മ്്ങ്്ളിൽ്്രനങ്്ട്ക്്്ം.വയ്വ
സ്്കൾ്്രരിഗണിയക്്്്ം.
=മകയിരം:വികദരയാശേ്യക്്്്അന്മേി
െഭിയക്്്്ം.വയ്വസ്്കൾ്്രാെിയക്്്്ം.ോ
രേകമ്യനക്െഞ്്വിെയക്്്്പ്ർ്്വ്്ികേവ്
ത്്്വാങ്്്വാൻ്്ധാരണയാകം്.
=േിര്വാേിര:മഹദവ്യ്ക്്ികനളരരിെയ
നപ്്ട്വാനവേരമ്ണ്്ാകം്. ബന്്്ക്്ൾ്്
വിര്ന്്്വരം്.സ്ോരയ്േയ്ളളശര്വർ്്ത്്
നങ്്ളാൽ്്േമാധാനമ്ണ്്ാകം്.
=പ്ണർ്്േം:യാശേ്ാകക്്രത്്ാൽ്്അേവ്ാ
സ്്്യമ്ണ്്ാകം്.ഭക്്്യവിഷബാധകയൽ്്ക്്ാ
നേസ്ക്്ിയക്്്ണം.വാഹനഉരകയാഗം

സ്ക്്ിയക്്്
ണം.
=പ്യ്്ം:ഓർ്്മ്്
രക്്ിക്െയം്.
രണനഷ്്മ്ണ്്ാ
കം്. ആരയവി
നിമയങ്്ളിൽ്്
സ്ക്്ി യക്്്
ണം.നിസ്്ാരകാരയ്ങ്്ൾ്്ക്്്േടസ്്ംഅന്ഭ
വനപ്്ടം്.
=ആയിെയ്ം:രണയനപ്്ട്ത്്ിയആധാരം
േിരിനച്്ട്ക്്്വാൻ്്ോധിയക്്്്ം.മനസ്്ാ
ക്്ിയക്്്്വിര്ദ്്മായശര്വ്ത്്ികളിൽ്്നി
ന്്്ംരിന്്ാറം്.
=മകം:ശര്യതന്ങ്്ൾ്്ക്്്ഫെമ്ണ്്ാകം്.
ആകരാഗയ്ംത്പേ്ികരമാകം്.അസ്ഖങ്്
ൾ്്ക്െയം്.
=പ്രം:യാശേ്ാകക്്രത്്ാൽ്്െക്്്യസ്്ാന
ത്്്പവകിനയത്്്ം.രാർ്്രവ്ഫെങ്്ള്ള്്
ഔഷധങ്്ൾ്്ഉകരക്്ിയക്്്്ം.കീഴജ്ീവന
ക്്ാർ്്ക്്്ോമ്്ത്്ികേഹായംനെയ്്്ം.
=ഉശേ്ം:അനയ്കദരയാശേ്പ്െനപ്്ടം്.ക്
ടം്ബാംഗങ്്ള്നടആവരയ്ങ്്ൾ്്രരിഗണി
യക്്്്ം.ആത്്വിരവ്ാേംവർ്്ദ്്ിയക്്്്ം.
=അത്്ം:ശര്യതന്ത്്ിന്ഫെമ്ണ്്ാക്
നമങ്്ിലം്നെെവ്വർ്്ദ്്ിയക്്്്ം.െർ്്ച്്കൾ്്
മാറ്്ിനവയക്്്്ം.നികഷധാത്്കമായനിെ
രാടിൽ്്നിന്്്ംഒഴിഞ്്്മാറം്.

=െിശേ് : ശഹ്േവ്കാെ
രാഠയ്രദ്്േിയക്്്് കെ
രം്.ആത്്വിരവ്ാേംവ
ർ്്ദ്്ിയക്്്്ം. മംഗള ക
ർ്്മ്്ങ്്ൾ്്ക്്്കനത്േവ്ം
നൽ്്കം്.വേത്്േ
ർ്്ക്്ംരരിഹരിയക്്്്ം.
=കൊേി:മനസ്്മാധാ

നവം്ഐരവ്രയ്വം്ക്ടം്ബനേൗഖയ്വം്
ദാമ്്േയ്ഐകയ്േയം്കാരയ്നിർ്്വ്്ഹണര
ക്്ിയം്േംഘകനത്േവ്വം്ഉണ്്ാകം്.ധ
നവിനിമയങ്്ളിൽ്്സ്ക്്ിയക്്്ണം.
=വിരാഖം : േംഘടിശര്മങ്്ൾ്് വിജയി
യക്്്്ം. വിരവ്േേ്കേവനത്്ിന് ശര്ര
േേ്ിരശേ്ംെഭിയക്്്്ം.ശര്കേ്യകരരിഗണ
നയിൽ്്അവധിെഭിയക്്്്ം.
=അനിഴം:കേവനോമർ്്ത്്്യത്്ാൽ്്കാ
രയ്വിജയമ്ണ്്ാകം്. പ്േിയ ഭരണേംവി
ധാനംശര്ാവർ്്ത്്ികേെത്്ിൽ്്നകാണ്്്വ
രം്.
=ത്കക്്ട്് : കമെധികാരിയ്നടേവ്കാരയ്
ആവരയ്ങ്്ൾ്്ോധിപ്്ിയക്്്്ം.അമിേവയ്
യംനിയശന്്്ിയക്്്ണം.
=മ്െം:ക്ടം്ബത്്ിനെഅരരയ്ാപേ്േക
ൾ്് രരിഹരിയക്്്്വാൻ്് നിർ്്ബന്്ിേനാ
കം്.അസ്ഖങ്്ൾ്്ക്്്ക്െവ്കോന്്്ം.അ
മിേകവഗേഉകരക്്ിയക്്്ണം.
=പ്രാടം:ശ്െിേവ്രരിരാെനത്്ിൽ്്ശര്

ദ്്കകശന്്്ീകരിയക്്്്ം.േവ്യംഭരാണാധികാ
രംെഭിയക്്്്ം.വയ്വസ്്കൾ്്രാെിയക്്്്ം.
=ഉശേ്ാടം : ശര്േികരണകരഷി വർ്്ദ്്ി
യക്്്്ം.മദ്്്യസ്്ർ്്മ്ഖാന്്ിരംക്ടം്ബേ
ർ്്ക്്ംരരിഹരിയക്്്്ം.െർ്്ച്്യിൽ്്വിജയി
യക്്്്ം.
=േിര്കവാണം :യാശേ്ാകക്്രത്്ാൽ്്അ
േവ്ാസ്്്യമന്ഭവനപ്്ടം്.രണമിടരാട്കളി
ൽ്്സ്ക്്ിയക്്്ണം.കടംനകാട്ക്്ര്ത.്
=അവിട്്ം :ആശഗ്ഹങ്്ൾ്്ോധിയക്്്്ം.
വാക്്്ം ശര്വ്ത്്ിയം്ഫെശര്ദമാകം്.പ്
േിയരാഠയ്രദ്്േിയക്്്്കെര്വാൻ്്േീര്
മാനിയക്്്്ം.
=െേയം:വയ്വസ്്കൾ്്രാെിയക്്്്ം.വീ
ഴെ്കള്ണ്്ാവാനേ സ്ക്്ിയക്്്ണം. േ
കഹാദരേഹായഗ്ണമ്ണ്്ാകം്.
=പ്കരാര്ട്്ാേി : ശര്വർ്്ത്്നരംഗംനമച്്
നപ്്ടം്.മത്്രരംഗങ്്ൾ്്ക്്്രരിരീെനംത്
ടങ്്്ം.രദ്്േിആസ്ശേ്ണങ്്ളിൽ്്െക്്്യ
ശര്ാപേ്ികനടം്.
=ഉശേ്ട്്ാേി:വയ്വസ്്കൾ്്രാെിയക്്്്ം.ശര്
യതന്ങ്്ൾ്്ക്്്ഫെമ്ണ്്ാകം്.അഹംഭാവം
ഉകരക്്ിയക്്്ണം.
=കരവേി:ഭാരയ്ാ-ഭർ്്ത്്്ഐകയ്േയ്ണ്്ാ
കം്. ശര്യതന്ങ്്ൾ്്ക്്്ഫെമ്ണ്്ാകം്.പ്
േിയ രാഠയ്രദ്്േിനയപ്്റ്്ിപ്നരാകൊെി
യക്്്്ം.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ശര്ഹ്്ശര്ീ ൈാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻനമ്്്േിരിപ്്ാട്

പ ദമ് നാ ഭ സവ്ാ മി കഷ് ്തര്ം: ഭ ര ണ സ മി രി 
ര ്പീ ക ര ണ ത്്ി ന ്നാ ലാ ഴച് ക ്ടി  
നയ്്ഡൽ്്ഹി:േിര്വനന്്പ്രംശര്ീരദമ്നാ
ഭേവ്ാമികക്്ശേ്ത്്ിൽ്്ഭരണേമിേിയം്ഉ
രകദരകേമിേിയം്ര്രീകരിച്്്ശര്വർ്്ത്്
നേജ്്മാക്്ാൻ്് നാൊഴെ്നത്്േമയം
ക്ടിഅന്വദിച്്്സ്ശര്ീംകോടേി.േിര്വ
നന്്പ്രംജില്്ാജഡജ്ിഅനല്്ങ്്ിൽ്്ഹിന്്്
വായമ്േിർ്്ന്്അഡീഷണൽ്്ജഡജ്ിആ
കം്ഭരണേമിേിയ്നടഅധയ്ക്്ൻ്്എന്്്
കോടേിവയ്ക്്മാക്്ി.
ഉരകദരക േമിേിയിൽ്് കകരള പഹ

കക്്ടേിയിൽ്്നിന്്്വിരമിച്്ജഡജ്ിനയനി
യമിക്്ാൻ്്അന്വദിക്്ണനമന്്കക്്ശേ്ം
ശട്സ്്്്ിമ്െംേിര്ന്്ാൾ്്രാമവർ്്മയ്നടആവ
രയ്വം്സ്ശര്ീംകോടേിഅംഗീകരിച്്്.കക്്

ശേ്ഭരണച്്്മേെപ്േിയഭരണേമിേിക്്്
പകമാൊനമന്്്വയ്ക്്മാക്്ിരാമവർ്്മഫ
യൽ്് നെയേ്േേയ്വാങമ്്െവം് കോടേി
അംഗീകരിച്്്.
അേിനിനട,കക്്ശേ്ംഎകേ്ികയ്്ട്്ീവ്ഓ

ഫിേർ്്രദവിയിൽ്്നിന്്്ഒഴിയാൻ്്അന്മ
േികേടിയം്എകേ്ികയ്്ട്്ീവ്ഓഫിേർ്്എ
ന്്നിെയിൽ്്േനിനക്്േിരായഎല്്ാ കക
സ്കളം് െദ്്ാക്്ാൻ്് ഉത്്രവിടണനമന്്്ം
ആവരയ്നപ്്ട്്്വി.രേീരൻ്്നൽ്്കിയഅകര
ക്്സ്ശര്ീംകോടേിയിൽ്്നിന്്്രിൻ്്വെി
ച്്്.പ്േിയ ഭരണേമിേിക്്്പ്േിയഎ
കേ്ികയ്്ട്്ീവ് ഓഫിേനെ നിശ്്യിക്്ാനമ
ന്്്കോടേിരെഞ്്്.

േിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളം
കൈമാറ്്ം:അടിയന്്രേ്കറ്്ഇല്്
നോച്്ി:േിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളനട
ത്്ിപ്്്അദാനിഎ്്്ർപശ്രേേിന്പകമാറ്
ന്്ത്അടിയന്്രമായിേ്കറ്്നെയ്്ണനമന്്േം
സ്്ാനേർ്്ക്്ാരിന്്്ഹർ്്ജിപഹകക്്ടേിനി
രാകരിച്്്.
എല്്ാ കക്്ികള്നടയം് വാദം കകൾ്്ക്്ാൻ്്

കോടേി േീര്മാനിച്്്. ഹർ്്ജി നേപറ്്്ംബർ്്
15ന് രരിഗണിക്്്ം. കകസ്മായിബന്്നപ്്ട്്
എല്്ാ കരഖകളം്ഹർ്്ജി രരിഗണിക്്്ക്പ്ൾ്്
േർ്്ക്്ാരിന്ഹാജരാക്്ാം.
രാജയ്ന്ത് വിമാനത്്ാവളങ്്ൾ്് നോത-്

േവ്കാരയ്രങ്്ാളിത്്ക്ത്നടവികേിപ്്ിക്്ാ
ന്ള്്േീര്മാനത്്ിന്്്ഭാഗമായാണ്േിര്വ
നന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളംകെെത്്ില്നട50
വർഷകത്്ക്്്അദാനിശര്്പ്്ിന്പകമാറ്ന്്
ത.്വിമാനത്്ാവളംനടത്്ിപ്്്,വികേനം,ന
വീകരണംത്ടങ്്ിയച്മേെകളാണ്അദാനി
ശര്്പ്്ിന.്
േവ്കാരയ്വതക്രണംഅന്വദിക്്ര്നേന്്്ം

വിമാനത്്ാവളംഏനറ്്ട്ക്്ാൻ്്േംസ്്ാനേ
ർ്്ക്്ാർ്്േയാൊനണന്്്ംകകശന്്്നത്്അെിയിച്്ി
ര്ന്്്.കെെത്്ിൽരനങ്്ട്ക്്്കയം്നെയത്.്

രാഹുലുുചനദുുുശേഖരുു,സുനിലുുശേേി

കോഴികക്്ട്രാമക്ഷണ്
കേവാശര്മംേഹായംകേട്ന്്്
കോഴിക്ക്ട:് ശര്ീരാമക്ഷണ
മഠത്്ിന്്്യം് രാമക്ഷണ്
കേവാശര്മത്്ിന്്്യം്കോഴി
ക്ക്നട്് രാഖയായ രാമക്
ഷണ് മിഷൻ കേവാശര്മത്്ി
നെ േക്്ളിനം് കോളിക്്ിനി
ക്്ിനം്ത്ടർ ശര്വർത്്നങ്്
ൾക്്ായിസ്മനസ്കളിൽനി
ന്്്േഹായംകേട്ന്്്.
േീർത്്്ം ോധാരണക്്ാ

രായമ്വായിരത്്ികെനെക്ട്്ി
കൾരഠിക്്്ന്്ഹയർനേക്്
ൻഡെിേക്്ളിന്്്നകട്്ിടങ്്
ൾഅടക്്മ്ള്്വയ്നടപ്നര്
ദ്്ാരണശര്വർത്്നങ്്ൾഅ
നിവാരയ്മായ ഘട്്ത്്ിൊണി
കപ്്ൾ. ോധാരണക്്ാർക്്്
ച്ര്ങ്്ിയ നെെവിൽ െികി
ത്് നൽക്ന്് കോളിക്്ിനി
ക്്്ംശര്േിേന്്ിയിൊണ.്ഡ
്്്ൽ,രാക്ത്ളജി,ഇഎൻടി,
ജനെൽ നമഡിേിൻ, ഫിേി
കോനേൊപ്്ി, രീഡിയാശട്ിക്
െിക്്ിത്്കളാണ്ഇവിനടനട
ത്്ിവര്ന്്ത.്
ഇവയ്നട നിെനിൽപ്്ിനം്

പ്നര്ദ്്ാരണത്്ിനം്ത്ടർ
നടത്്ിപ്്ിന്മായിനോത്ജന
ങ്്ളിൽനിന്്്ഉദാരമായേം
ഭാവന െഭികക്്ണ്്ത്നണ്്ന്്്
കോഴികക്്ട്രാമക്ഷണ്കേ
വാശര്മംനേശക്ട്്െിേവ്ാമിനര
േിംഹാനന്് അഭയ്ർ ഥിച്്്. എ
ല്്ാ േംഭാവനകളം് 1961നെ 
ആദായനിക്േിആകറ്്്്80ജി
ശര്കാരംനിക്േിയിൽനിന്്്ഒ
ഴിവാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
Name of the Account:
Ramakrishna Mission
Sevashrama
Bank: State Bank of India
Branch: Kallai, Kozhikode
Account Number:
10261949274
IFSC: SBIN0002252
േംഭാവനകൾRamakrishna

Mission Sevashrama എന്്കര
രിൽനെക്്ായം്അയയക്്്ാം.
ത്ടർന്്്kozhikode@rkmm.org
എന്്വിൊേത്്ിൽപ്ർണ
വിൊേവം്PAN നമ്്രം്നൽ
കണം.
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ചൊവിഡ്തബ്ിലഗഡ്ആദയ്സംഘം
കാസരലോലട്്യക്്്്പ്റചപ്്ട്്്
തിരൊവനതൊൊപൊരം:സംസൊൊാനതൊൊ്കൊവി
ഡൊബൊപതിഗോധംരകൊൊമാകൊൊാൻസജൊൊമാ
കൊൊിയബൊരിഗേഡികൊൊൊആദൊയസംഘംപരി
രീലനം പൊർതൊൊിയാകൊൊി കാസർഗോഗൊടൊ
കൊൊൊപൊറകൊപൊടൊൊൊ.കസൻബൊടലസ്ഗൊറൊഡിയതൊൊി
ലനടനൊൊെടങൊൊിലമൊഖൊയമബൊതൊൊിപിണറായി
വിജയൻയാബൊതഫൊൊാഗൊഓഫൊകെയൊതൊ.ആ
ഗോേൊയമബൊതൊൊികക.കക.ഹരലജസനൊൊിൈി
തയായിരൊനൊൊൊ.

തിരൊവനതൊൊപൊരംകമഡികൊൊലഗൊകള
ജികൊൊൊഗനതൊതൊേതൊൊിലനടനൊൊനാലൊദിവ
സകൊതൊപരിരീലനംപൊർതൊൊിയാകൊൊിയ26
സിഎഫൊഎളടിസികൊവിഡൊബൊരിഗേഡൊ
മാരാണൊസംഘതൊൊിലൊളൊൊതൊ.ഇൻകഫകൊഷ
ൻകണഗൊബടാള,ഗരസികൊഹലഫൊസഗൊപൊ
ർടൊൊ്, എയർഗവ മാകനജൊകമൊൊൊ്, അഡൊോൻ
സഡ്ൊഎയർഗവമാകനജൊകമൊൊൊ്,കമഡികൊൊ
ല ഗൊബപാഗൊടൊഗൊള, കൊവിഡൊ ഗൊബപാഗൊടൊ
ഗൊള,സാംപിളകടസൊൊൊൊിങൊ,സൊരകൊൊാമാന
ദണൊൊങൊൊള,പിപിഇകിറൊൊികൊൊൊഫലബൊപദമാ
യഉപഗോേംതൊടങൊൊിവയിലാണൊപരിരീ
ലനംനലകിയതൊ.

അടൊതൊൊരാചൊൊികൊൊൊപരിരീലനംകമഡി
കൊൊലഗൊകളജിലആരംഭിചൊൊൊ.തീബൊവപരി
െരണവിഭാേങൊൊളിലഗോലികെയൊൊൊനൊൊവ
ർകൊൊ്ഐസിയൊവിലഗനരിടൊൊൊളൊൊ10ദിവസ

കൊതൊപരിരീലനമാണൊനലകൊനൊൊതൊ.ബൊരി
ഗേഡില ഗെരാൻ
https://covid19jagratha.kerala.nic.in/എനൊൊ
ഗൊർടൊൊലവഴിരജിസൊൊൊൊർകെയൊൊാം.

ൊധയ്െതപ്വര്്ത്്കന്
കസ്്്്ംസ്ലോട്്ീസ്
കൊചൊൊി: സൊേർൊൊണകടതൊൊ് ഗക
സിലൊൊമാധൊയമബൊപവർൊൊതൊൊകനൊക
സൊൊൊൊംസ് ഗോടൊൊീസ.് ജനം ടിവി
ഗൊ-ഓർൊൊഡിഗനറൊൊിങൊ എഡിറൊൊ
ർൊൊഅനിലൊൊനമൊൊൊയാർൊൊകൊകൊതികര
യാണൊകസൊൊൊൊംസ്ഗോടൊൊീസ്അ
യചൊൊതൊ.ഗോദൊയംകെയൊൊലിനൊൈാ
ജരാകാനാണൊ കസൊൊൊൊംസ് നി
ർൊൊഗദരിചൊൊിരികൊൊൊനൊൊതൊ. കൊചൊൊി
യികലകസൊൊൊൊംസ്ആസൊൊാനതൊൊ്
ഈആഴൊെൈാജരാകണം.

ഗകസിലൊൊ കസൊൊൊൊംസ് സമ

ൻൊൊസ്ഉടൻൊൊനലൊൊകൊം.ജൊഹല
അഞൊൊിനാണൊൊനയതബൊതൊൊരാ
ഗേജൊ വഴിയൊളൊൊസൊേർൊൊണകൊൊട
തൊൊ്കസ്റൊൊംസ്പിടികൊടൊനൊൊതൊ.
അനൊൊ്ഉചൊൊയൊകൊൊാണൊൊസൊേപൊനാ
സൊഗരഷൊംഅനിലൊൊനമൊൊൊയാരൊം
ഗോണിലൊൊ രനൊൊകൊപൊടൊൊതായി
പറയൊനൊൊതൊ. സൊേപൊനയൊം അ
നിലൊൊ നമൊൊൊയാരൊം പലതവണ
ഗനരിലൊൊ കണൊൊ്സംസാരിചൊൊിടൊൊൊ
കൊണൊനൊൊൊം കസൊൊൊൊംസ് കകൊണൊ
തൊൊി.

ചൊച്്ിവിൊനത്്ാവളത്്ില
രണ്്്കിലോസവ്രണവ്ൊയി
യാതത്ക്്ാരൻഅറസ്്്്ില
കൊചൊൊി:വിഗദരതൊൊൊനിനൊൊൊകട
തൊൊിയ രണൊൊൊ കിഗോസൊേർണ
വൊമായി കനടൊമൊൊാഗരരിവിമാ
നതൊൊാവളതൊൊിലൊൊ യാബൊതകൊൊാര
ൻഅറസൊൊൊൊില.മലപൊൊൊറംസൊേഗദ
രികക.സജീവാണൊപിടിയിലാ
യതൊ. സൊേർണം കടതൊൊൊനൊൊതാ
യിരൈസൊയവിവരംലഭിചൊൊതികന
തൊടർനൊൊൊഡയറകൊറൊൊഗററൊൊ്ഓഫൊ
റവനൊയൊഇൊൊൊലിജൻസാണൊ(ഡി
ആർഐ)ഇയാകളകസൊൊൊൊഡിയി
കലടൊതൊൊതൊ.

ഷാർജയിലനിനൊൊൊളൊൊഎയ
ർൊൊ അഗറരൊയ വിമാനതൊൊികല
തൊൊാണൊ ഇയാള എതൊൊിയതൊ.
കൊബൊതിമമായി ഘടിപൊൊിചൊൊിരൊനൊൊ
കാലമൊടൊൊൊെിരടൊൊയിലാണൊസൊേർ
ണംഒളിപൊൊിചൊൊിരൊനൊൊതൊ.കൊഴമൊൊൊ
രൊപതൊൊിലായിരൊനൊൊൊ ഇതൊ.
1560.5 ബൊോം വരൊനൊൊ സൊേർണ
തൊൊിനൊ83.3ലകൊൊംരൊപവിലമ
തികൊൊൊനൊൊൊ.

തിരൊവനതൊൊപൊരം വിമാന
തൊൊാവളം വഴി സൊേർൊൊണം കട
തൊൊിയവൻൊൊസംഘംതകൊനൊപിടി
യിലാവൊകയൊംഎൻൊൊഐഎ,ക
സൊൊൊൊംസ്തൊടങൊൊിയ ഗകബൊനൊൊഏജ
ൻൊൊസികളൊൊഅഗൊനേഷണംസജീ
വമാകൊൊൊകയൊംകെയൊതിടൊൊൊംസം
സൊൊാനതൊൊൊ സൊേർൊൊണകൊൊടതൊൊ്
നിർൊൊരാധംതൊടരൊകയാണൊ.കൊ
ഴമൊൊൊരൊപതൊൊിലാകൊൊിയൊംഅടി

വസബ്ൊതതൊൊിലൊംഗദൈതൊൊൊംഒളി
പൊൊിചൊൊൊമാണൊ എലൊൊാവരൊം സൊേ
ർൊൊണംകടതൊൊികൊണൊൊൊഗൊകാ
ൻൊൊബൊരമികൊൊൊനൊൊതൊ.

ളപ ളപ്ൊ ൾ വി ല 
വീ ണ്്്ം ക ്ടി 
കൊചൊൊി: സംസൊൊാനതൊൊ് കപ
ഗൊബോളിനൊവീണൊൊൊംവിലകൊടി.ഇ
നൊൊകല11ഹപസയൊകടവർൊൊധ
നയൊണൊൊായി.ഡീസലൊൊവിലയി
ലൊൊമാറൊൊമിലൊൊ.കൊചൊൊിയിലൊൊകപ
ഗൊബോളൊൊവില82.09രൊപയായി
ഉയർൊൊനൊൊഗൊപൊളൊൊഡീസലൊൊവില

77.75രൊപയാണൊ.തിങൊൊളാഴൊെ
കൊചൊൊിയിലൊൊ കപഗൊബോളൊൊ വില
81.98രൊപയായിരൊനൊൊൊ. തിരൊ
വനതൊൊപൊരതൊൊ് ഇനൊൊകല കപ
ഗൊബോളിനൊ83.56രൊപയൊംഡീസ
ലിനൊ79.13രൊപയൊമായിരൊനൊൊൊ
വില.
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നൊയൊഡലൈി: ഗകാടതിയലകൊൊൊയ ഗക
സില ബൊപരാതൊൊ് ഭൊഷഗോടൊ കൊൊമി
കൊൊൊകയാണൊ ഗവണൊൊകതനൊൊ് അഗൊറൊ
ർൊൊണിജനറലൊൊ കക.കക. ഗവണൊഗോ
പാലൊൊ സൊബൊപീം ഗകാടതിഗയാടൊ പറ
ഞൊൊൊ.ജനങൊൊളൊൊകൊൊ്ഉപകാരകൊപൊടൊനൊൊ
ഒഗൊടൊകറകൊതൊതാതൊപരൊയൈർൊൊജികളൊ
മായി എതൊൊിയിടൊൊൊളൊൊ ആളാണൊ ബൊപ
രാതൊൊ് ഭൊഷണൊൊ. അഗൊദൊൈതൊൊികൊൊൊ
കൊതൊബൊപവർൊൊതൊൊനംഗൊടതികണ
കൊൊികലടൊകൊൊണം.ഗവണകമങൊൊിലൊൊഅ
ഗൊദൊൈകൊതൊ താകൊൊീതൊ കെയൊൊാം, രി
കൊൊികൊൊരൊതൊ-എജിപറഞൊൊൊ.

സൊബൊപീം ഗൊടതിയിലൊൊ ജനാധിപ
തൊയംപരാജയകൊപൊടൊൊതായിമൊൻൊൊജഡൊജി
മാർൊൊതകൊനൊഅഭിബൊപായകൊപൊടൊൊിടൊൊൊകൊണൊ
നൊൊ് കക.കക. ഗവണൊഗോപാലൊൊ പറ
ഞൊൊൊ. ജൊഡീഷൊയറിയികല അഴിമതി
കയകൊൊൊറിചൊൊ്പറഞൊൊസൊബൊപീം ഗൊട
തിമൊൻൊൊജഡൊജിമാരൊകടപടൊൊികതകൊൊൊ
പകൊൊലൊണൊൊ്.ഗൊടതിയൊകടബൊപവർൊൊതൊൊ

നംകൊടൊതലൊൊ കമചൊൊകൊപൊടൊതൊൊൊകഎ
നൊൊതാണൊ അവകരലൊൊാം ഉഗൊദൊരിചൊൊിടൊൊൊ
ളൊൊതൊ-എജിപറഞൊൊൊ.

മാപൊൊൊപറയാൻൊൊതയാറലൊൊാതൊൊയാ
കളതാകൊൊീതൊകെയൊതിടൊൊ്എനൊൊൊകാരൊയ
കമനൊൊ്ജസൊൊൊൊിസ്അരൊണൊൊമിബൊരഗോദി
ചൊൊൊ.മാപൊൊൊപറയാൻൊൊസമയംനലൊൊകിയ
ഗൊപൊളൊൊനിലപാടിലൊൊഉറചൊൊൊനിനൊൊ്പൊ
തിയ ബൊപസത്ാവനനലൊൊകൊകയാണൊ
അഗൊദൊൈംകെയൊതതൊ.കൊറചൊൊൊകൊടികമ
ചൊൊകൊപൊടൊൊകാരൊയങൊൊളാണൊഞങൊൊളൊൊബൊപതീ
കൊൊിചൊൊിരൊനൊൊതൊ.കതകൊറൊനൊൊൊംകെയൊതി
ടൊൊികൊലൊനൊൊ്അഗൊദൊൈംകരൊതൊനൊൊൊകവങൊൊി
ലൊൊപികൊനൊഎനൊൊൊകെയൊൊാനാവൊം?ജ
സൊൊൊൊിസ്മിബൊരഗോദിചൊൊൊ.

ഗൊടതിഈഗകസിലൊൊകൊടൊതലൊൊ
അനൊകമൊൊാപൊർൊൊണമായ നിലപാടൊ
സൊേീകരികൊൊണകമനൊൊ്എജിഅഭൊയർൊൊഥി
ചൊൊൊ.അതൊഗൊടതിയൊകടഅതൊൊസ്ഉ
യർൊൊതൊൊൊകമനൊൊ് അഗൊദൊൈം പറഞൊൊൊ.
ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷകൊൊൊബൊപസത്ാവനഗരഖ

കളിലൊൊനിനൊൊൊനീകൊൊംകെയൊതൊഗകസ്
അവസാനിപൊൊികൊൊണകമനൊൊ്എജിഅ
ഭിബൊപായകൊപൊടൊൊൊ.

ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊഅഭിബൊപായതൊൊി
ലൊൊഉറചൊൊൊനിലൊൊകൊൊൊഗൊപൊളൊൊഅകതങൊൊ
കന ഗരഖകളിലൊൊനിനൊൊൊ നീകൊൊം കെ
യൊൊാനാവൊകമനൊൊ്ജസൊൊൊൊിസ്മിബൊരഗോദി

ചൊൊൊ. മാപൊൊൊ പറയാൻൊൊ മൊനൊൊൊ ദിവസ
കൊതൊ സമയം അനൊവദിചൊൊിടൊൊൊം പറ
ഞൊൊതിലൊൊ ഉറചൊൊൊനിലൊൊകൊൊൊകയാകണ
നൊൊബൊപസത്ാവനനലൊൊകൊകയാണൊബൊപ
രാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊകെയൊതകതനൊൊ്ജസൊൊൊൊി
സ് േവായി ചൊണൊൊികൊൊാടൊൊി. അപകീ
ർൊൊതൊൊികൊപൊടൊതൊൊലൊംവിമർൊൊരനവൊംര
ണൊൊായികാണണകമനൊൊ്ബൊപരാതൊൊ്ഭൊ
ഷണൊഗവണൊൊിൈാജരായ സീനിയർൊൊ
അഭിഭാഷകൻൊൊരാജീവൊധവാൻൊൊപറ
ഞൊൊൊ.

വിമർൊൊരനം ഉളൊൊകൊകൊളൊൊാനാവൊ
നൊൊികൊലൊങൊൊിലൊൊ നീതിനൊയായസംവിധാ
നംതകരൊം.ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊമാപൊൊൊ
പറയണകമനൊൊഉതൊൊരവൊരലബൊപഗോ
േമാഗയകാണാനാവൊഎനൊൊ്ധവാൻൊൊ
വാദിചൊൊൊ. ഗൊടതിഗോടൊരഹൊമാന
മാണൊളൊൊതൊഎനൊൊ്ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊ
ബൊപസത്ാവനയിലൊൊവൊയകൊൊമാകൊൊിയിടൊൊൊ
ണൊൊ്.നാലൊെീഫൊജസൊൊൊൊിസൊമാരൊകടബൊപ
വർൊൊതൊൊനഗൊതൊടാണൊ അഗൊദൊൈം എ

തിർൊൊപൊൊൊബൊപകടിപൊൊിചൊൊതൊ.കഴിഞൊൊആ
റൊവർൊൊഷംസൊബൊപീംഗൊടതിയിലൊൊനട
നൊൊകാരൊയങൊൊളിലൊൊപലഅഭിബൊപായങൊൊ
ളൊമൊണൊൊ്.ഈ ഗൊടതിയൊകട പല ഉ
തൊൊരവൊകളിലൊം ഞാൻൊൊ അഭിമാനി
കൊൊൊനൊൊൊ.എനൊൊാലൊൊഎനികൊൊ്അഭിമാ
നംഗോനൊൊാതൊൊപലഉതൊൊരവൊകളൊ
മൊണൊൊ്രാജീവൊധവാൻൊൊപറഞൊൊൊ.

ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷണൊൊബൊപസത്ാവനപി
ൻൊൊവലികൊൊൊനൊൊബൊപശൊനമികൊലൊനൊൊ്രാജീ
വൊ ധവാൻൊൊ വൊയകൊൊമാകൊൊി. സതൊയവാ
ങൊമൊലംഗരഖകളിലൊൊനിനൊൊൊനീകൊൊൊനൊൊ
തിഗോടൊഗോജികൊൊൊനൊൊിലൊൊ.ബൊപരാതൊൊ്
ഭൊഷണൊൊ കൊറൊൊകൊൊാരകനനൊൊൊ കകൊണൊ
തൊൊിയവിധിഗൊടതിസൊേഗമധയാപി
ൻൊൊവലികൊൊണം.ബൊപരാതൊൊ്ഭൊഷകൊൊൊബൊപ
സത്ാവനകണകൊൊികലടൊതൊൊ്ഗകസ്
അവസാനിപൊൊികൊൊൊകയാണൊഗവണൊൊതൊ.
ദയയലൊൊ,നീതിയൊകൊൊതയാണൊഞങൊൊ
ളൊൊ ഗൊടതിയിലൊൊനിനൊൊ്ആവരൊയകൊപൊ
ടൊനൊൊതൊധവാൻൊൊവാദിചൊൊൊ.

ചൊച്്ിയില്്പീഡനത്്ിന്ഇരയായ
ചപണ്്ക്ട്്ിമ്ന്്്ൊസംഗര്്ഭിണി
കൊചൊൊി: പതിനാലൊകാരികയ
ഇതരസംസൊൊാനകോഴിലാളി
കളൊൊപീഡിപൊൊിചൊൊസംഭവതൊൊിലൊൊ
കൊടൊതലൊൊവിവരങൊൊളൊൊപൊറതൊൊ്.
കൊടൊൊരലാതൊൊംേതൊൊിനിരയാ
യഎടൊൊാംകൊൊാസൊകാരി ഒനൊൊര
മാസം േർൊൊഭിണിയാകണനൊൊാ
ണൊഅധികൊതർൊൊനലൊൊകൊനൊൊവി
വരം.അമൊൊമരിചൊൊകപണൊൊകൊടൊൊി
രനൊൊൊകൊൊളൊകട സംരകൊൊണ
തൊൊിലായിരൊനൊൊൊ.മാർൊൊചൊൊ്മാസം
വീടൊൊിലൊൊരനൊൊൊകൊൊളിലൊൊാതൊൊസ
മയതൊൊൊവീടൊൊികലതൊൊിയ ബൊപതി
കളൊൊകപണൊൊകൊടൊൊികയഭീഷണി
കൊപൊടൊതൊൊി പീഡിപൊൊികൊൊൊകയാ
യിരൊനൊൊൊ.

ഇതിനൊപിനൊൊാകലപലസൊൊ
ലങൊൊളിലൊം കൊണൊൊൊഗൊയി
രലാതൊൊംേം കെയൊതൊ. ഗൊ
കൊഗോനിയമബൊപകാരമാണൊബൊപ
തികളൊൊകൊകൊതികര ഗകകസടൊ
തൊൊിടൊൊൊളൊൊതൊ.അഞൊൊംേസംഘ
തൊൊികലഉതൊൊർബൊപഗദശൊസൊേഗദ
രികളായൈനീഫൊ (28), ഫർ
ൈാദൊഖാൻ(29),ഷാൈിദൊ(24)
എനൊൊിവകരകഴിഞൊൊദിവസം
കൊചൊൊിസിറൊൊികൊലീസ്അറ
സൊൊൊൊ്കെയൊതിരൊനൊൊൊ.ഗകരളംവി
ടൊൊമറൊൊൊരണൊൊൊബൊപതികകളകകൊണൊ
തൊൊാൻൊൊ യൊപി ഗൊലീസികൊൊൊ
സൈായംഗതടി.

വിഷാദഗോേ െികിതൊൊയൊ

കട ഭാേമായി ഗോകൊറൊൊർൊൊമാർൊൊ
കപണൊൊകൊടൊൊികയകൗണൊൊസിലി
ങൊൊിനൊവിഗധയമാകൊൊിയഗോകട
യാണൊഹലംേികാതിബൊകമതൊൊി
നൊഇരയാകൊൊിയവിവരംപൊറ
തൊൊറിയൊനൊൊതൊ. ഹവദൊയപരി
ഗോധനനടതൊൊിയഗൊപൊളകപ
ണൊൊകൊടൊൊി േർൊൊഭിണിയാകണനൊൊ്
കകൊണൊതൊൊൊകയൊം കെയൊതൊ.
കപണൊൊകൊടൊൊികയപരിഗോധിചൊൊ
ഗോകൊറൊൊർൊൊമാരാണൊ ഇകൊൊാരൊയം
ഗൊലീസിലൊൊഅറിയിചൊൊതൊ. ഇ
ഗോകടഗൊകൊഗോഗകസിലൊൊ
മൊനൊൊ്ഗപകരഅറസൊൊൊൊ്കെയൊൊൊക
യൊംകെയൊതിരൊനൊൊൊ.

മാർൊൊചൊൊിലാണൊ കപണൊൊകൊടൊൊി

കയആദൊയംഹലംേികഅതി
ബൊകമതൊൊിനൊ ഇരയാകൊൊൊനൊൊതൊ.
കപണൊൊകൊടൊൊികയനിർൊൊരനൊൊപൊ
ർൊൊവൊൊം മഞൊൊൊമൊൊലൊൊ, കൊനൊൊൊംപൊ
റം,ഇടപൊൊളൊൊിഅടകൊൊംപലയിട
ങൊൊളിലൊംകൊണൊൊൊഗൊയികൊടൊൊ
രലാതൊൊംേതൊൊിനൊഇരയാകൊൊി.
അതിഥി കോഴിലാളികളായി
എതൊൊിയവർ കപണൊൊകൊടൊൊിയൊ
കടവീടിനൊസമീപതൊൊൊതകൊനൊ
യായിരൊനൊൊൊ താമസം. കപ
ണൊൊകൊടൊൊിയൊമായി െങൊൊാതൊൊം
സൊൊാപിചൊൊഗരഷമാണൊസംഘം
അതിബൊകമതൊൊിനൊഇരയാകൊൊിയ
തൊ.ഓേസൊൊൊൊ്വകരപീഡിപൊൊികൊചൊ
നൊൊാണൊവിവരം.

അവിശവ്ാസപര്മേയം
ബാക്്ിപതര്പോരിൽ
മ്ന്്ണികൾ
എം.ബി.സനത്്ഷ്
തിരൊവനതൊൊപൊരം:അവിരൊോസബൊപഗമ
യതൊൊികൊൊൊ ഗനടൊൊകമതൊൊാകണനൊൊ വാ
കൊഗൊരിലമൊനൊൊണികള.ഭരണഗനടൊൊ
ങൊൊള എണൊൊിപൊൊറയാനൊം ബൊപതിപകൊൊ
കൊതൊതൊറനൊൊൊകാടൊൊാനൊംകഴിഞൊൊതി
കൊൊൊ സഗൊതൊഷതൊൊിലാണൊ ഭരണപ
കൊൊം.ഭൊരിപകൊൊമിലൊൊാതൊൊതിനാലഅ
വിരൊോസബൊപഗമയംപരാ
ജയകൊപൊടൊകമനൊൊ്അറിയാ
മായിരൊകൊനൊങൊൊിലൊംമൊഖൊയ
മബൊതൊൊിയൊകടഓഫീസികൊൊൊ
വീഴൊെകളൊം സൊേർണക
ളൊൊകൊൊടതൊൊൊമായൊളൊൊ ര
നൊൊവൊംപാവകൊപൊടൊൊവർകൊൊ്
വീടൊവചൊൊൊനലകൊനൊൊ
ഹലഫൊ പദൊൊതിയികല
ഹകയിടൊൊൊവാരലൊം ഉള
കൊപൊകടഒരികൊൊലകൊടിതൊ
റനൊൊൊകാടൊൊാൻ കഴിഞൊൊൊ
കവനൊൊാണൊ ബൊപതിപകൊൊ
തൊൊികൊൊൊ അവകാരവാ
ദം.

ഗകരളം രൊപീകൊതമാ
യ 1957 മൊതല ഇതൊവ
കര ആകകയൊളൊൊ 916
അംേങൊൊളിലഏറൊൊവൊംദീ
ർഘമായി ബൊപസംേിചൊൊ
അംേംഎനൊൊകറഗൊകൊർഡൊഅവിരൊോ
സബൊപഗമയഗൊതൊകടമൊഖൊയമബൊതൊൊിപിണ
റായിവിജയനൊസൊേതൊൊമായി.ഇതിനൊ
മൊമൊൊ്ഒരൊഅവിരൊോസബൊപഗമയെർചൊൊ
യൊകൊൊ് ആകകകയടൊതൊൊ സമയതൊൊി
കൊൊൊ ഹദർഘൊയതൊൊില മൊനൊൊിടൊൊൊനില
കൊൊൊനൊൊതൊ2005ലഉമൊൊൻൊണൊൊിസർ
കൊൊാരികനതികരയായിരൊനൊൊൊ.

അനൊൊ്മൊനൊൊൊദിവസമായിനടനൊൊെ
ർചൊൊ20മണികൊൊൊഗോളമാണൊ.അതില

മൊഖൊയമബൊതൊൊിയൊംമബൊതൊൊിമാരൊംകൊടിമറൊ
പടിപറഞൊൊതൊ5.15മണികൊൊൊർ.അതി
ലതകൊനൊഉമൊൊൻൊണൊൊിയൊകടമറൊപടി
1.45മണികൊൊൊർ.ഉമൊൊൻൊണൊൊിയൊകടര
ണൊൊ്മണികൊൊൊർ55മിനിടൊൊ്നീണൊൊരജറൊൊ്
ബൊപസംേമായിരൊനൊൊൊഇതൊവകരഗകര
ള നിയമസഭയികല ഏറൊൊവൊം ഹദർ
ഘൊയഗമറിയബൊപസംേം.അതാണൊ3.45

മണികൊൊൊർകൊറിചൊൊ്ഇനൊൊകലപിണറാ
യിമറികടനൊൊതൊ.മാബൊതമലൊൊ,അതൊമൊഴൊ
വൻ തകൊനൊയൊം സർകൊൊാരികനയൊം
എതിർകൊൊൊനൊൊബൊപമൊഖൊനലൊകളൊകട
ഹൊബപം ഹടമിലതതൊൊമയംസംഗൊബപ
ഷണം നടതൊൊാൻ നിർരനൊൊിതമാ
കൊൊൊകയൊംകെയൊതൊ.

ഇബൊതയൊംനീണൊൊബൊപസംേംനടതൊൊി
യിടൊൊൊംമൊഖൊയമബൊതൊൊിഹലഫൊമിഷകനതി
കരഉനൊൊയികൊൊകൊപൊടൊൊആഗോപണങൊൊള
കൊൊ്മറൊപടിപറഞൊൊിലൊൊ.മൊഖൊയമബൊതൊൊിയൊ

കടബൊപസംേംനീണൊൊതിലബൊപതിഗഷധി
ചൊൊ് ബൊപതിപകൊൊാംേങൊൊള "മറൊപടിയി
ഗൊലൊ, മറൊപടിയിഗൊലൊ' എനൊൊ് മൊബൊദാവാ
കൊയംവിളിചൊൊ്നടൊതൊൊളതൊൊിലിറങൊൊിയ
ഗൊപൊള"ഞാൻമറൊപടിപറയാം,ഹല
ഫികനപറൊൊിയൊംപറയൊനൊൊൊണൊൊ്'എനൊൊൊ
പറഞൊൊിരൊനൊൊൊ. അതാണൊ ബൊപതിപ
കൊൊംഇഗൊപൊളആയൊധമാകൊൊൊനൊൊതൊ.

ബൊപതിപകൊൊ ഗനതാവൊ ര
ഗമശൊകെനൊൊിതൊൊലയൊംഉപ
ഗനതാവൊമൊസ്ലിംലീഗൊനി
യമസഭാ കകൊൊി ഗനതാവൊ
ഗോ. എം.കക.മൊനീറൊംഉ
നൊൊയിചൊൊആഗോപണങൊൊള
"വമൊൊൻകവടികൊകൊടൊൊ്'എനൊൊ
ബൊപതീതിസൊഷൊൊിചൊൊിരൊനൊൊൊ.എ
നൊൊാല, മബൊതൊൊിമാരായ കക.
കക.ഹരലജയൊംജി. സൊ
ധാകരനൊംവൊയകൊൊമായമറൊ
പടിനലകി.സൊധാകരൻ
തൊടകൊൊതൊൊിഗല തകൊനൊ ബൊപ
തിപകൊൊഗനതാവികൊൊൊആ
ഗോപണതൊൊികൊൊൊമൊനകോ
ടിചൊൊൊ.

അവിരൊോസ ബൊപഗമയ
തൊൊിനൊമൊമൊൊ്,പൊറതൊൊ്ഉനൊൊ
യിചൊൊആഗോപണങൊൊള ഒ
രികൊൊലകൊടിബൊപതിപകൊൊംഉ

നൊൊയിചൊൊതൊ നിയമസഭാ ഗരഖകളൊകട
ഭാേമായി.മാധൊയമങൊൊളിലൊകടഉളകൊപൊ
കട പറഞൊൊ മറൊപടികള ഒനൊൊൊകൊടി
വൊയകൊൊതഗോകട അവതരിപൊൊികൊൊാൻ
ഭരണപകൊൊതൊൊിനൊംഅവസരംലഭി
ചൊൊൊ.മൊഖൊയമബൊതൊൊികൊൊ്നിയമസഭാെരിബൊത
തൊൊില ഇടംപിടികൊൊാനായ ബൊപസംേ
വൊംനടതൊൊാനായി-ഇതാണൊഅവി
രൊോസബൊപഗമയെർചൊൊയൊകടരാകൊൊിപ
ബൊതം.

ഉമ്്ൻചാണ്്ി2.55പിണറായിവിജയൻ3.45

ഏറുുവംുനീണുുടപുസംഗതുുിനു
പിണറായികു്ുകറകകുാുരഡു

എസപ്ിബിയച്ടനില
ചെച്്ചപ്ട്ന്്്്
നൊയൊഡലൈി:കൊവിഡൊ19രാ
ധിചൊൊതികനതൊൊൊടർനൊൊആശൊപ
ബൊതിയില ബൊപഗവരിപൊൊികൊൊകൊപൊടൊൊ
ോയകൻഎസ.്പി. രാലസൊ
ബൊരഹൊൊണൊയതൊൊികൊൊൊ നില കമചൊൊ
കൊപൊടൊനൊൊതായിമകനൊംോയക
നൊമായഎസ.്പി.െരണ.അ
ഗൊദൊൈംസാധാരണനിലയിഗല
കൊൊ്തിരിചൊൊൊവരികയാണൊ.90ര
തമാനവൊം മയകൊൊതൊൊില നി
നൊൊൊണർനൊൊൊ.ആളൊകകളതിരി
ചൊൊറിയാൻതൊടങൊൊികയനൊൊൊംെര

ണഅറിയിചൊൊൊ.
കഴിഞൊൊ അഞൊൊിനാണൊ എ

സ.്പി.രാലസൊബൊരഹൊൊണൊയകൊതൊ
എംജിഎം കൈലതൊൊ്കകയർ
കസൊൊൊറിലബൊപഗവരിപൊൊിചൊൊതൊ.നി
ല വഷളായതികനതൊൊൊടർനൊൊ്
13നൊഅഗൊദൊൈകൊതൊതീബൊവപരിെ
രണവിഭാേതൊൊിഗലകൊൊൊമാറൊൊിയി
രൊനൊൊൊ.എനൊൊാല,കൊവിഡൊ19
കനേറൊൊിവാകയനൊൊ്കഴിഞൊൊദിവ
സം പരിഗോധനയില കതളി
ഞൊൊിരൊനൊൊൊ.

2,000 നാ ട ൻ പ ഴം, പ ച്് ക്് റി
വി പ ണി നാ ളെ മ ്ത ൽ 
തിരൊവനതൊൊപൊരം:ഓണതൊൊിനൊസംസൊൊാ
നതൊൊാകക2000"നാടൻപഴം-പചൊൊകൊൊറിഓ
ണസമൊദൊൊി'വിപണികളൊമായികൊഷിവകൊ
പൊൊ്.വിപണികളൊകടസംസൊൊാനതലഉദൊഘാട
നംഇനൊൊ്പാളയകൊതൊഗോർടൊൊിഗൊർപൊൊ്വി
പണിയിലനടകൊൊൊനൊൊെടങൊൊിലമൊഖൊയമബൊതൊൊി
പിണറായിവിജയൻഓണഹലൻആയി
നിർവൈികൊൊൊം.ടൊറിസംമബൊതൊൊികടകംപളളി
സൊഗരബൊനൊൊൻആദൊയവിലൊപനനടതൊൊൊം.കൊഷി
മബൊതൊൊിവി.എസ.്സൊനിലകൊമാർഅദൊൊൊയകൊൊ
തവൈികൊൊൊനൊൊെടങൊൊിലഗമയർബൊരീകൊമാർ,
രരിതരൊർഎംപി,വി.എസ.്രിവകൊമാർ
എംഎലഎ,ഗോർടൊൊിഗൊർപൊൊ്കെയർമാൻ
വിനയൻതൊടങൊൊിയവർസംരനൊൊികൊൊൊം.

വിപണികള27മൊതല30വകരബൊപവർ
തൊൊികൊൊൊകമനൊൊ്സൊനിലകൊമാർവാർതൊൊാ
സഗൊമൊളനതൊൊിലഅറിയിചൊൊൊ.കൊഷിവകൊപൊൊി
കൊൊൊഗനതൊതൊേതൊൊില1,350,വിഎഫൊപിസി
കകയൊകട150,ഗോർടൊൊിഗൊർപൊൊികൊൊൊ500വി
പണികളാണൊസജൊൊമാകൊൊൊനൊൊതൊ.ബൊപാഗദരി
കകർഷകരിലനിനൊൊൊംവിപണിവിലഗയ
കൊൊാള10രതമാനംഅധികവിലനലകി
സംഭരികൊൊൊനൊൊപഴം-പചൊൊകൊൊറികള30രത
മാനംകൊറഞൊൊവിലയൊകൊൊ്ഉപഗോകൊൊാകൊൊ

ളകൊൊ്ലഭൊയമാകൊൊൊം.കർഷകരൊകടഉതൊപനൊൊ
ങൊൊളകൊൊ് കമചൊൊകൊപൊടൊൊവിലയൊംഉപഗോകൊൊാ
കൊൊളകൊൊ്നൊയായവിലയൊകൊൊ്ഉതൊപനൊൊങൊൊളൊംഉ
റപൊൊാകൊൊൊനൊൊൊ.100രൊപയൊകടയൊം150രൊപ
യൊകടയൊംകിറൊൊൊകളൊംവിപണിയിലലഭൊയമാ
കൊൊൊകമനൊൊ്മബൊതൊൊിപറഞൊൊൊ.

ഇടൊകൊൊിവടൊൊവട-കാതൊൊലൊൊൊരിലനിനൊൊൊളള
പചൊൊകൊൊറികള,മറയൊർരർകൊൊര,കാതൊൊലൊൊൊർ,
കവളൊതൊൊൊളളി,കൊഷിവകൊപൊൊ് ഫാമികൊൊൊ ഉ
തൊപനൊൊങൊൊള,കൊതൊഗമഖലാസൊൊാപനങൊൊ
ളൊകടഉതൊപനൊൊങൊൊളഎനൊൊിവയൊംലഭികൊൊൊം.

ഗോർടൊൊിഗൊർപൊൊ്, വിഎഫൊപിസികക മൊ
ഖാതൊൊിരംഓണഹലനായൊംപചൊൊകൊൊറിഉപ
ഗോകൊൊാകൊൊളകൊൊ് എതൊൊികൊൊൊനൊൊതിനൊ സ
ജൊൊീകരണം ഏർകൊപൊടൊതൊൊിയിടൊൊൊണൊൊ്. വാ
ടൊൊ്സആ്പൊൊ് ബൊരൊപൊൊൊകളഗകബൊനൊൊീകരിചൊൊ്ഓണ
ഹലൻഓർഡറൊകളസൊേീകരിചൊൊ് റസിഡ
ൊൊൊ്സ്അഗോസിഗയഷനൊകളമൊഗഖനവി
പണനംകെയൊൊൊനൊൊസംവിധാനവൊംഓണചൊൊ
തൊൊകളൊകടഭാേമായിഒരൊകൊൊിയിടൊൊൊണൊൊ്.

ബൊപാഗദരിക പചൊൊകൊൊറികള, ഇതര സം
സൊൊാനങൊൊളികല പചൊൊകൊൊറികള എനൊൊിവ
യൊകൊൊ്ബൊപഗൊതയകംഗോർഡൊകളവിപണിക
ളിലസൊൊാപിചൊൊിടൊൊൊണൊൊാകൊം.പൊർണമായൊം

കൊവിഡൊ
ഗൊബപാഗൊടൊഗൊകൊളൊം ബൊേീ

ൻഗൊബപാഗൊടൊഗൊകൊളൊംപാലിചൊൊൊകൊണൊൊായി
രികൊൊൊംവിപണികളബൊപവർതൊൊികൊൊൊകകയ
നൊൊൊം മബൊതൊൊിഅറിയിചൊൊൊ.ആഴൊെചൊൊതൊൊകളൊം
ബൊോമെതൊൊകളൊംവഴിഗോരകർഷകചൊൊതൊൊക
ളൊം വൊയാപകമാകൊൊാനൊം തീരൊമാനമായിടൊൊൊ
ണൊൊ്.

സൊഭികൊൊ ഗകരളംപദൊൊതിയൊകടഭാേമാ
യികൊഷിവകൊപൊൊിനൊകീഴിലൊളള1,800വിപ
ണികളഉളപൊൊകടകയലൊൊാംരകൊൊമാകൊൊൊം.ജീ
വനികാർഷികവിപണിഎനൊൊ്ഈവിപ
ണികളഅറിയകൊപൊടൊം.ഏകീകൊതഗോർ
ഡൊംഈ വിപണികളകൊൊൊണൊൊായിരികൊൊൊം.
വിവിധവകൊപൊൊൊകളൊകടഏഗൊപനഗൊതൊ
കടഇവഒരൊസൊൊിരസംവിധാനമായിതൊടരൊ
കയൊംകെയൊൊൊം.അടൊതൊൊഓണതൊൊിനൊഓണ
തൊൊികോരൊകൊടപൊവൊഎനൊൊപദൊൊതിനടപൊൊി
ലാകൊൊൊം.

ഓണകുുാലതു്ു
വയുാപാരസുുാപനങുുളുകര
സമയംദീരുുഘിപുുികുുണം:
കചനുുിതുുല
തിരൊവനതൊൊപൊരം:ഓണഗൊതൊടനൊരനൊൊി
ചൊൊൊണൊൊാകൊനൊൊജനതൊൊിരകൊൊ്കൊറകൊൊാൻൊൊസം
സൊൊാനകൊതൊഎലൊൊാവൊയാപാര-കചൊൊവടസൊൊാ
പനങൊൊളൊംരാബൊതിഒൻപതൊമണിവകരകയ
ങൊൊിലൊംകകാവിഡൊഗൊബപാഗൊടൊഗൊളൊൊപാലിചൊൊ്
കൊണൊൊ്ബൊപവർൊൊതൊൊികൊൊാൻൊൊഅനൊമതിനലൊൊക
ണകമനൊൊാവരൊയകൊപൊടൊൊ്ബൊപതിപകൊൊഗനതാവൊര
ഗമശൊകെനൊൊിതൊൊലമൊഖൊയമബൊതൊൊികൊൊ്കതൊൊ്ന
ലൊൊകി.

ഓണംഅടൊകൊൊൊനൊൊഗോകടകടകളികലതികൊൊൊംതിരകൊൊൊംഇ
നിയൊംവർൊൊധികൊൊൊം.ഇതൊകകാവിഡൊവൊയാപനംവർൊൊധിപൊൊികൊൊൊകമ
നൊൊആരങൊൊയൊംനിലനിലൊൊകൊൊൊനൊൊൊണൊൊ്.വൊയാപാരസൊൊാപനങൊൊളൊ
കടനിലവിലൊളൊൊബൊപവർൊൊതൊൊിസമയംവർൊൊധിപൊൊിചൊൊാലൊൊകടകളികല
നിലവിലൊളൊൊതിരകൊൊൊംആളൊൊകൊൊൊടൊൊവൊംകൊറയൊകൊൊാനാകൊം.സ
മാനമായആവരൊയംവൊയാപാരസമൊൈവൊംഉനൊൊയികൊൊൊനൊൊൊണൊൊ്.

ഓണഗൊതൊടനൊരനൊൊിചൊൊ്സംസൊൊാനകൊതൊഎലൊൊാവൊയാപാര
സൊൊാപനങൊൊളിലൊം,കടകളിലൊംജനതൊൊിരകൊൊ്കൊടിവരികയാ
ണൊ.നിയബൊതൊൊണങൊൊളൊകടപശൊൊാതൊൊലതൊൊിലൊൊസംസൊൊാനകൊതൊ
വൊയാപാരസൊൊാപനങൊൊളൊകടബൊപവർൊൊതൊൊിസമയംരാവികലഏഴൊ
മൊതലൊൊഹവകൊഗൊനൊരംഏഴൊവകരയാണൊസർൊൊകൊൊാർൊൊനിശൊൊയിചൊൊി
രികൊൊനൊൊകതനൊൊൊംഇതൊനീടൊൊകമനൊൊൊംകെനൊൊിതൊൊലപറഞൊൊൊ.

കപരിയ:
നീതിയുകരവാതിലുു
തുറകനുുനു്ുഉമുുനുുചാണുുി
തിരൊവനതൊൊപൊരം:കപരിയഇരടൊൊകൊകൊലഗൊകൊസിലൊൊസിരി
ഐഅഗൊനേഷണംഎതിർൊൊതൊൊൊകൊണൊൊൊളൊൊസംസൊൊാനസ
ർൊൊകൊൊാരികൊൊൊൈർൊൊജിഡിവിഷൻൊൊകരഞൊൊ്തളൊൊൊകയൊംഗകസ്
സിരിഐകൊൊൊവിടാനൊളൊൊതടസങൊൊളൊൊനീങൊൊൊകയൊംകെയൊത
ഗോകടഒനൊൊരവർൊൊഷതൊൊിനൊഗരഷംരരതൊലാലികൊൊൊയൊംകൊഗപ
ഷികൊൊൊയൊംകൊടൊംരതൊൊിനൊനീതിലഭികൊൊാനൊളൊൊവാതിലൊൊതൊ
റനൊൊൊകിടൊൊികയനൊൊ്മൊൻൊൊമൊഖൊയമബൊതൊൊിഉമൊൊൻൊൊൊണൊൊി.

ഗകസ്സിരിഐകൊൊൊവിടൊൊഹൈഗൊകൊടതിവിധികൊകൊതിഗര
ഇടതൊസർൊൊകൊൊാർൊൊതകൊനൊരംേതൊൊൊവനൊൊതൊരാഷ്ബൊടീയാനൊൊത
രാധികൊൊാതൊൊഎലൊൊാവകരയൊംഗവദനിപൊൊിചൊൊൊ.ഗോദിസർൊൊകൊൊാ
രികൊൊൊഅഡീഷണലൊൊഗോളിസിറൊൊർൊൊജനറലൊൊമാരായിരൊനൊൊമ
നീനൊൊർൊൊസിങൊ,
രഞൊജിതൊകൊമാ
ർൊൊഎനൊൊിവകര
86ലകൊൊംരൊപ
നലകിയാണൊ
ഹൈഗൊകൊടതി
യിലൊൊഅണി
നിരതൊൊിയതൊ.
രണൊൊൊകെറൊപൊൊ
കൊൊാകരനി
ഷഠ്ൊരമായികൊനൊൊഗരഷംഅവർൊൊകൊൊ്നീതികിടൊൊൊനൊൊതൊതട
യാൻൊൊകെലവഴിചൊൊതൊജനങൊൊളൊകടനികൊതിപൊൊണമാകണനൊൊ്ഉ
മൊൊൻൊൊൊണൊൊിചൊണൊൊികൊൊാടൊൊി.

ഒൻൊൊപതൊമാസമാണൊസർൊൊകൊൊാർൊൊഇടകപടൊൊ്ഗകസ്മരവിപൊൊിചൊൊൊ
നിർൊൊതൊൊിയതൊ.കപരിയഇരടൊൊകൊകൊലപാതകതൊൊിനൊഗരഷം
ആവീടൊകളൊൊസനൊൊർൊൊരിചൊൊതൊഒരികൊൊലൊംമറകൊൊാൻൊൊകഴിയിലൊൊ.
പാവകൊപൊടൊൊആകൊടൊംരങൊൊളിലൊൊതളംകകടൊൊിനിനൊൊദൊഃഖംഅവി
ടംസനൊൊർൊൊരിചൊൊഓഗോരൊതൊൊരിഗലകൊൊൊംഅരിചൊൊൊകയറി.ആദൊഃ
ഖംകപരിയകഗൊലയാടൊൊ്ബൊോമംമാബൊതമലൊൊ,ഗകരളീയകൊതൊസമൊ
ൈവൊംകൊടിയാണൊഏകൊറൊടൊതൊൊതൊ.

ഇനിമടൊൊനൊൊൊരികലയൊതൊൊ്ഗൊണൊൊബൊേസ്ഷൊഹൈരികൊൊൊ
ഗകസാണൊസിരിഐഅഗൊനേഷണതൊൊിനൊകാതൊൊിരികൊൊൊനൊൊ
തൊ.അതൊംസംഭവികൊൊൊകമനൊൊാണൊബൊപതീകൊൊ.നാലൊരാഷ്ബൊടീയ
കൊലപാതകഗകസൊകളാണൊഇഗൊപൊളൊൊകണൊൊൊരൊംപരിസര
ങൊൊളിലൊമായിസിരിഐഅഗൊനേഷികൊൊൊനൊൊതൊ.അരിയിലൊൊഷൊ
കൊൊൊർ,കതിരൊർൊൊമഗോജൊ,പഗൊയൊളിമഗോജൊ,മൊൈമൊൊദൊഫസലൊൊ
എനൊൊിവയാണവ.സിരിഐയൊകൊൊ്രാജൊയതൊൊ്ഏറൊൊവൊംഗോലി
ഭാരമൊളൊൊബൊപഗദരമാണിവിടം.എലൊൊാഗകസൊകളിലൊംസിപിഎ
മൊൊാണൊബൊപതിസൊൊാനതൊൊനൊൊൊംഉമൊൊൻൊൊൊണൊൊിപറഞൊൊൊ.

പിടിചചൃൃടൃതൃൃസവൃർണം

കൃതരൃിമകാൽമൃടൃ്ൃചിരടൃൃ

=മുഖയുമടതുുുികു്ുകതു്ുനലുുകി

പിണറായിക്്്തിരിച്്ടി:
ചെന്്ിത്്ല
തിരൊവനതൊൊപൊരം:കപരിയഗക
സികൊൊൊഅഗൊനേഷണംസിരി
ഐയൊകൊൊ് വിടൊൊഹൈഗൊകൊടതി
ഡിവിഷൻൊൊ രഞൊൊികൊൊൊ വിധി
കയസൊോേതംകെയൊൊൊനൊൊതായി
ബൊപതിപകൊൊഗനതാവൊരഗമശൊകെ
നൊൊിതൊൊല. ഗൊടികൊൊണകൊൊിനൊ
രൊപമൊടകൊൊിഡലൊൊൈിയിലൊൊനി
നൊൊ്അഭിഭാഷകകരഇറകൊൊിഗക
സ്അടൊൊിമറികൊൊാൻൊൊ ബൊരമിചൊൊപി

ണറായി സർൊൊകൊൊാരികനതികര
യൊളൊൊവൻൊൊതിരിചൊൊടിയാണൊഈ
ഗൊടതി വിധി.കൊഗപഷികൊൊൊ
യൊംരരതൊലാലികൊൊൊയൊംമാതാ
പിതാകൊൊളൊകട വികാരം ഉ
ളൊൊകൊകൊണൊൊ്കൊണൊൊാണൊഗകസ്
അഗൊനേഷണം സിരിഐകൊൊ്
വിടൊൊ സിംേിളൊൊ രഞൊൊ് വിധി
ഹൈഗൊകൊടതി രരിവചൊൊകത
നൊൊൊംകെനൊൊിതൊൊല.

നാലുരാഷ്ടരുീയകൊലപാതക
കകസുകളാണുഇകപുുളുു
കണുുുരംുപരിസരങുുളിലുമായി
സിബിഐഅകനുേഷികുുുനുുത.ു

ൊകൊവിഡൊബൊരിഗേഡികൊൊൊആദൊയസംഘംകാസർഗോഗൊടൊകൊൊൊപൊറകൊപൊ’ടൊനൊൊതൊ
മൊഖൊയമബൊതൊൊിപിണറായിവിജയൻഫൊൊാഗൊഓഫൊകെയൊൊൊനൊൊൊ



ഫോക്്സ്2020ഓഗസ്്്്്26രധ്ൻ 7

പൽുവാമ ആകരുമണം:ആസതൂരൂണം മസദൂൂഅസറംൂ സഹോദരനംൂ
നയ്്ഡൽഹി:പ്ൽവാമഭീകരാരക്മണത്്ിക്്്
മ്ഖയ്ആസ്രത്കർെയക്ഷമ്ഹമ്്ദ്തലവൻ
മൗലാനമസ്ദ്അെഹ്റം്െലോദരൻറൗ
ഫ്അെറ്കമന്്്എൻഐഎ.െമ്്്കശമ്ീരി
കലരപ്ലത്യകലൊടതിയിൽെമർപ്്ിച്്13,500
ലപജ്ള്്ക്റ്്പരത്ത്്ിലാണ്രാെയ്കത്്നട്
ക്്ിയആരക്മണത്്ിൽപാക്ഭീകരര്കടപങ്്്
വയ്ക്്മാക്്്ന്്ത.്ഭീകരാരക്മണത്്ിക്്്ആ
സ്രത്ണവം്നിർവഹണവം്എങ്്കനയായി
ര്കന്്ന്്്ക്റ്്പരത്ത്്ിൽവിശദീകരിക്്്ന്്്
ണ്്്.ചാലവറായആദിൽഅഹമ്്ദ്ദർ,വധി
ക്്കപ്്ട്്ഭീകരൻമ്ഹമ്്ദ്ഉമർഫറ്ഖ,്പാക്്ി
സ്്ാൻലകരദ്്്മായിരപ്വർത്്ിക്്്ന്്കമാൻ
ഡർമാർഎന്്ിവർകക്്തിലരയം്ക്റ്്പരത്
ത്്ിൽവയ്ക്്മായകതെിവ്കൾനിരത്്്ന്്്
ണ്്്എൻഐഎ.അറസ്്്്ിലായആറ്ഭീകരകര
യം്രപ്തിലചർത്്ിട്്്കണ്്ന്്്ംവാർത്്ാഏെ
ൻെിറിലപ്്ർട്്്കചയത്.്
2019കഫരര്്വരിനാലിനാണ്കശമ്ീരികല
പ്ൽവാമയിൽെിആർപിഎഫ്വാഹനവയ്്

ഹത്്ിന്ലനലരപാക്ഭീകരെംഘടനെ
യക്ഷമ്ഹമ്്ദ്ചാലവറാരക്മണംനടത്്ിയത.്
40െവാന്്ാർവീരമ്തയ്്വരിച്്ിര്ന്്്ഈആ
രക്മണത്്ിൽ.ര്ഢാലോചനനടത്്ിയവർ,
ഭീകരവാദരപ്വർത്്നങ്്ള്മായിബന്്കപ്്ട്്്
വിവിധഇടങ്്െിലായികൊല്്കപ്്ട്്വർഎന്്ി
വര്ൾകപ്്കട20ലപർകക്്തികരക്റ്്ംച്മ
ത്്ിയിട്്്കണ്്ന്്ാണ്റിലപ്്ർട്്്.
പ്ൽവാമആരക്മണത്്ിന്ലശഷംസ്ര
ക്്ാഉലദ്ോഗസ്്ര്മായ്ള്്ഏറ്്്മ്ട്്ലിൽ
കൊല്്കപ്്ട്്െയക്ഷകമാൻഡർഉമർഫറ്ക്്ി
ക്്്വാടെ്ാപ്െലദ്്ശങ്്ൾ,ലൊൾകറലക്്
ർഡിങ്്്കൾഎന്്ിവയ്കടഅടിസ്്ാനത്്ി
ലാണ്ക്റ്്പരത്ംതയാറാക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്
ആർഡിഎകെ്്ഉൾകപ്്കടയ്ള്്െല്ോടകവ
െത്്ക്്ൾകയറ്്ിയയച്്ത്മായിബന്്കപ്്ട്്
നിർണായകവിവരങ്്ൾഇവയിൽനിന്്്ല
ഭിച്്ിര്ന്്്.
പ്ൽവാമആരക്മണകത്്രപ്കീർത്്ിക്്്
ന്്മസ്ദ്അെ്ഹറിക്്്ശബ്്െലദ്്ശങ്്ളം്

വിഡികോകളം്ക്റ്്പരത്ത്്ില്ണ്്്.'ന്റ്ഇ
ത്്്യൻഹിന്്്വെനികകരഇല്്ാതാക്്ി'എ
ന്്്ആരക്മണത്്ിന്പിന്്ാകലെയക്ഷമ്ഹ
മ്്ദിക്്്കടലിരഗ്ാംരര്്പ്്ിൽവന്്െലദ്്ശവം്
ഇതിൽഉൾകപ്്ട്ന്്തായാണ്വിവരം.
26/11മം്വബഭീകരാരക്മണംഉൾകപ്്കട
നിരവധിലകസ്കെിൽഇത്്്യലതട്ന്്ഭീകര
നാണ്മസ്ദ്അെ്ഹർ.
ഭീകരാരക്മണത്്ിന്ള്്ലോംര്കൾഎ
ത്്ിച്്ഉമർഫറ്ഖ,്ആരക്മണത്്ിന്ഉപലോ
ഗിച്്കാർഓടിച്്ഷാക്്ിർബഷീർമാലര്ഗ,പാ
ക്ഭീകരകരകശമ്ീരിൽഎത്്ികച്്ന്്്കര്ത്
ന്്മ്ഹമ്്ദ്ഇകബ്ാൽറാത്്ർ,െയക്ഷഭീക
രർക്്്ലോണ്കൾഎത്്ിച്്്നൽകികയന്്്
കര്ത്ന്്ബിലാൽഅഹമ്്ദ്ക്കച,മ്ഹമ്്
ദ്അബ്്ാെ്റാകത്്ർ,വവെ–്ഉൽ–ഇെ്
ലാം,താരിഖ്അഹമ്്ദ്ഷാ,ഇൻഷൊൻഎ
ന്്ിവരാണ്രപ്തിപ്്ട്്ികയികലമറ്്്ള്്വർ.ഇവ
രിൽഉമർഫറ്ഖ്കഴിഞ്്മാർച്്ിൽഒര്ഏ
റ്്്മ്ട്്ലിൽകൊല്്കപ്്ട്്ിര്ന്്്.

തോവിഡ ്19:
കർണാെകയിൽ ഇേി
യാഗത്ാ േിയഗന്്്ണമില്്

തസപറ്്്ംബെിൽ തമതഗ്ൊ
തഗ്െയിനക്ൾ ഓെികയക്്്ം

ഒരാഴച്യിതേ തോവിഡ്
കകസക്ളിൽ 
26% ഇന്്്യയിൽ
നയ്്ഡൽഹി:കഴിഞ്്ഒരാഴച്
ലോകത്്്കൊത്്ംസ്്ിരീകരി
ച്്കൊവിഡ്ലകസ്കെിൽ26
ശതമാനവം്ഇത്്്യയിൽ.മരണ
െംഖയ്യിൽ16.9ശതമാനവം്
ഇത്്്യയിലാണ.്ലോകത്്്ഇ
ലപ്്ൾഓലോദിവെവം്ഏറ്്
വം്ക്ട്തൽലപർക്്്വവറ
െ്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്രാെയ്മാ
യിഇത്്്യമാറിയിരിക്്്കയാ
ണ.്ഒരാഴച്കൊണ്്്നാലരല
ക്്ത്്ിലലകറപ്തിയലകസ്ക
ൊണ്രാെയ്ത്്്ണ്്ായത.്ത്ടർ

ച്്യായിഅറ്പതിനായിരത്്ി
ലലകറലകസ്കൾരാെയ്ത്്്രപ്
തിദിനംറിലപ്്ർട്്്കചയ്്്ന്്്.
ഓഗസ്്്്്10മ്തൽ16വകര

യ്ള്്ആഴച്യിൽലോകത്്്
പ്ത്തായിസ്്ിരീകരിക്്്ന്്
ലകസ്കെിൽ23.9ശതമാനമാ
യിര്ന്്്ഇത്്്യയ്ലടത.്അതി
ന്മ്ൻആഴച്22.7ശതമാന
വം്.ലോഗവയ്ാപനത്്ി്്്മ്ർ
ധനയ്ത്്ിലലക്്ാണ്(പീക്്്)ഇ
ത്്്യലോക്ന്്കതന്്ാണ്കോ
ത്വായവിലയിര്ത്്ൽ.

224

SX 254895
(KOTTAYAM)

SN 354279 (ERNAKULAM)

മനോജ ്പി., ഡപയ്ട്്്ി ഡയറക്്ര്്,

SN 254895 SO 254895 SP 254895 SR 254895
SS 254895 ST 254895 SU 254895 SV 254895
SW 254895 SY 254895 SZ 254895

0988 1274 2313 2357  4378 5194 5320 6135 6434  6498
6851 7320 7349 7390  7985 7991 8440 9349

1985 2386 2627 3396  3722 3879 4606 5897 5993  9859

0503 2908 3235 3283  3581 3918 4159 4415 5618  6278
6612 7144 7292 7375  8105 8258 8418 9031

0042 0051 0216 0236  0571 0617 0633 0795 0895  1371
1514 1784 2044 2696  3570 3679 3924 4237 4345  4568
4752 4865 4878 4932  5028 5717 5727 6331 6443  6589
6616 6638 6751 7261  7306 7590 7980 8088 8166  8450
8918 8999 9303 9370  9392 9441 9454 9838

0539 0961 1067 1718  1856 2151 2740 2751 2832  2852
3036 3157 3461 3594  3742 3817 4105 4108 4143  4203
4424 5268 5276 5358  5477 5566 5673 5977 6187  6227
6456 6894 6919 6931  7086 7341 7760 7849 7899  8210
8347 8565 8951 9125  9565

0017 0036 0071 0169  0298 0573 0603 0688 0729  0737
0810 0869 0979 1273  1425 1455 1513 1550 1799  1972
2035 2050 2210 2271  2288 2301 2467 2487 2556  2631
2854 2874 2888 2902  2929 2997 3120 3314 3325  3501
3628 3656 3668 3779  4022 4056 4083 4187 4264  4399
4406 4461 4476 4616  4843 4870 4949 5318 5325  5336
5381 5461 5481 5527  5562 5613 5732 5779 5799  5910
6082 6387 6418 6469  6471 6566 6720 6910 6912  6939
7054 7057 7064 7083  7189 7362 7679 7787 7834  7845
7964 7968 8066 8191  8261 8331 8502 8791 8901  8907
8920 8923 8926 9035  9065 9098 9158 9163 9180  9239
9240 9284 9332 9516  9593 9672 9734 9743 9753  9944
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എൻഐഎക്റ്്പരത്ംെമർപ്്ിച്്്

അവസാേ യാഗത്യക്്്് വിരാട ്അോങ്്ികേക്്് 
മം്വബ:മ്ന്്്വർഷംമ്ൻപ്നാവിക
ലെനഡീകമ്്ിഷൻകചയത്വിമാനവാ
ഹിനിഐഎൻഎെ്വിരാട്കോെിച്്്
ആരക്ിൊധനങ്്ൊക്്ിമാറ്്്ം.മം്
വബയിൽനങ്്്രമിട്്ിരിക്്്ന്്കപ്്ൽ
അട്ത്്മാെംഇതിനായിഗ്െറാത്്ി
കലഭാവ്നഗറിൽകപ്്ൽകോെിക്്്ന്്തി
ന്രപ്ശെത്മായഅലാങ്ത്റമ്ഖലത്്
ക്്്നീങ്്്ം.30വർഷംഇത്്്യൻനാവിക
ലെനയ്കടമ്ന്്ണിലപ്്രാെിയായിര്
ന്്്വിരാട.്ഇത്്്യൻനാവികലെനയ്കട
ചരിരത്ത്്ിൽഏറ്്വം്ക്ട്തൽകാലം
ലെവനമന്ഷഠ്ിച്്വിമാനവാഹിനികയ
ന്്െവിലശഷതയ്മ്ണ്്്വിരാടിന.്
കമറ്്ൽെര്ക്ാപ്കര്ടയഡ്്ലൊർപ്്ലറഷ
ൻകഴിഞ്്മാെംനടത്്ിയലലലത്്ിൽ
38.54ലൊടിര്പയക്്്്രശ്ീറാംരര്്പ്്്ആ
ണ്വിമാനവാഹിനിലലലത്്ിൽപിടിച്്
ത.്മ്ഴ്വൻത്കയം്ഞങ്്ൾഅടച്്്.
വിമാനവാഹിനികൊണ്്്ലോകാൻെർ
ക്്ാരിൽനിന്്്അന്മതിയം്ലഭിച്്്.ഇ
നിമൺസ്ൺഅവസ്്ലോക്്ിയലശ
ഷംവിരാടികനഅലാങ്്ിലലക്്്കൊ

ണ്്്ലോകം്-രശ്ീറാംരര്്പ്്്കചയർമാൻ
മ്ലകഷ്പലട്്ൽപറഞ്്്.
മം്വബനാവികലെനാത്റമ്ഖത്്്
നിന്്്മ്ന്്്ദിവെംലവണ്്ിവരം്വിരാ
ടിക്്്അവൊനയാരത്യക്്്്.ഇത്്്യയ്കട
രണ്്ാംകെല്്്ർക്്ാെ്വിമാനവാഹി
നിയാണ്വിരാട.്ഇത്മയ്്െിയമാക്്ി
സ്ക്്ിക്്ാകമന്്്ലനരലത്്നിർലദശമ്

ണ്്ായിര്ന്്്.ഇ
ക്്ാരയ്ംനാവിക
ലെനയ്മായിആ
ലോചിച്്്തീര്മാ
നിക്്്കമന്്്കഴി
ഞ്്വർഷംജ്
വലയിൽലകരദ്്്
െർക്്ാർപാർല
കമ്്്ികനഅറിയി
ച്്ിര്ന്്്.
27800ടൺലക

വ്ഭാരമ്ള്്വിമാനവാഹിനി1959മ്ത
ൽ1984വകരരബ്ിട്്ിഷ്നാവികലെന
യക്്്്ലവണ്്ിയാണ്രപ്വർത്്ിച്്ിര്ന്്
ത.്എച്്്എംഎെ്കഹർമിെ്എന്്ലപരി
ല്ള്്വിമാനവാഹിനി6.5ലൊടിലോെ
റിന്വാങ്്ിയഇത്്്യൻനാവികലെന
നവീകരിച്്്ഉപലോഗിക്്്കയായിര്ന്്്.

1982ൽലോക്്്ലാൻഡ്യ്ദ്്ത്്ിൽഅ
ർെ്്്ീനയക്ക്്തിലരെയംലനടാൻരബ്ി
ട്്ിഷ്നാവികലെനയക്്്്രപ്ധാനആരശ്
യംഈവിമാനവാഹിനിയായിര്ന്്്.ഇ
ത്്്യയ്കടരണ്്ാമകത്്വിമാനവാഹിനി
യാണ്വിരാട.്ആദയ്വിമാനവാഹിനി
ഐഎൻഎെ്വിരക്ാത്്്2014ൽകോെി
ച്്്നീക്്ിയിര്ന്്്.
നിലവിൽഐഎൻഎെ്വിരക്മാദിതയ്
മാരത്മാണ്ഇത്്്യയക്്്്ള്്വിമാനവാഹി
നി.കൊച്്ിയിൽനിർമാണത്്ിലിരിക്്്
ന്്ഐഎൻഎെ്വിരക്ാത്്്2022ൽക
മ്്ിഷൻകചയ്്്ന്്ലൊകടകിഴക്്്ംപടി
ഞ്്ാറം്െമ്രദ്ാതിർത്്ികൾെവ്ത്്ം
വിമാനവാഹിനിയ്കടനിരീക്്ണത്്ി
ലാക്്ാനാകം്ഇത്്്യയക്്്്.മ്ന്്ാമകൊ
ര്വിമാനവാഹിനിക്ടിനിർമിക്്ാന്ള്്
തീര്മാനത്്ിലാണ്നാവികലെന.

ഡീകമ്്ിഷൻകചയത്
വിമാനവാഹിനിഅട്ത്്മാെം
കോെിച്്്നീക്്്ം

ബംഗള്ര:്കർണാടകയിൽകൊവി
ഡ്19വയ്ാപനംതടയാന്ള്്യാരത്ാ
നിയരത്്്ണങ്്ൾപ്ർണമായിനീ
ക്്ി.കഴിഞ്്ദിവെംമ്ഖയ്മരത്്്ി
ബി.എെ.്കയദിയ്രപ്്യ്കടഅധയ്
ക്്തയിൽലചർന്്ലോഗത്്ിലാ
ണ്തീര്മാനം.അത്്ർെംസ്്ാന
യാരത്ക്്ാർക്്്ഇനിഇപാെ,്14ദി
വെംകവ്ാറവ്്്ൻ,വകയിൽമ്രദ്
പതിപ്്ിക്്്കത്ടങ്്ിയഉപാധിക
കൊന്്്ംആവശയ്മില്്.െംസ്്ാന
ത്്്രപ്ലവശനാന്മതിലഭിക്്ാൻ
ലെവാെിന്്്ലോർട്്ലിൽരെിസ്്്്
ർകചയത്്അന്മതിഉറപ്്ാക്്ണ
കമന്്നിബന്്നയം്നീക്്ി.
അൺലോക്്്3ക്്്ഭാഗമായിരാ
െയ്ത്്്ചരക്്്ഗതാഗതംസ്ഗമമാ
ക്്ണകമന്്്ലകരദ്്്െർക്്ാർകഴി
ഞ്്ദിവെംനിർലദശിച്്ിര്ന്്്.ഇ
തിക്്്ത്ടർച്്യായാണ്കർണാട
കയികലഇെവ്കൾ.െംസ്്ാനഅ
തിർത്്ികെിലം്ബെ്ലസ്്്്ഷന്ക
െിലം്കറയ്ൽലവലസ്്്്ഷന്കെിലം്
വിമാനത്്ാവെങ്്െിലം്നടത്്ിയി

ര്ന്്പതിവ്വവദയ്പരിലോധന
കളം്അവൊനിപ്്ിച്്്.
ലോഗലക്്ണങ്്െില്്ാത്്വർക്്്
ലനരിട്്്ലോലിലക്്മറ്്്രപ്വ്ത്്ിക
ൾലക്്എത്്്ന്്തിന്തടെമികല്്
ന്്്െർക്്ാർഉത്്രവിൽപറയ്
ന്്്.14ദിവെകത്്കവ്ാറവ്്്നം്
ആവശയ്മില്്.എന്്ാൽ,14ദിവെ
വം്അവർെവ്യംആലോഗയ്നിരീ
ക്്ണംനടത്്ണം.െംസ്്ാന
കത്്ത്്്ലപ്്ൾലോഗലക്്ണങ്്
ള്ള്്വർവവദയ്െഹായംലതടണം.
അകല്്ങ്്ിൽആപത്മിരത്കഹൽപ്്്
വലന്മായിബന്്കപ്്ടണം.
അലതെമയം,മാെക്്ധരിക്്ലം്
ൊമ്ഹികഅകലംപാലിക്്ലം്
നിർബന്്മാണ.്ഇതരെംസ്്ാന
ങ്്െിൽനിന്്്കർണാടകയിലലകക്്
ത്്്ന്്വർക്്്14ദിവെംകവ്ാറ
വ്്്ൻനിർബന്്മായിര്ന്്്ഇത്
വകര.ആറ്മാെത്്ിനികടെം
സ്്ാനത്്്രപ്ലവശനാന്മതിക്്ാ
യിലെവാെിന്്്ലോർട്്ലിൽ11ല
ക്്ംലപർരെിസ്്്്ർകചയത്ിര്ന്്്.

ഇതരെംസ്്ാനങ്്െിൽനികന്്ത്്്ന്്വർക്്്
കവ്ാറവ്്്ൻഒഴിവാക്്ി

ഡൽഹിയിൽ 
29% കരരിലം്
ആന്്്ികോഡികൾ

ഗര്തിദിേ വർധേ വീണ്്്ം
അറര്തിോയിരത്്ികേതെ
നയ്്ഡൽഹി:രാെയ്ത്്്വീണ്്്ംകൊവിഡ്
ബാധിതര്കടരപ്തിദിനവർധനഅറ്പതി
നായിരത്്ിന്മ്കെിൽ.ഇന്്കലലകരദ്്്ആ
ലോഗയ്മരത്്്ാലയംപ്ത്ക്്ിയകണക്്ന്
െരിച്്്അവൊന 24മണിക്്്റിൽലോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ത്60,975ലപർക്്്.ത്ടർച്്യാ
യിഏഴാംദിവെമാണ്അറ്പതിനായിര
ത്്ിലലകറപ്തിയലകസ്കൾഉണ്്ാവ്ന്്
ത.്രാെയ്കത്്കൊത്്ംലോഗബാധിത
ർ 31,67,323ആയിട്്്ണ്്്.848ലപ
ർക്ടിമരിച്്ലൊകടകൊവിഡ്
മരണെംഖയ്58,390ആയി.
ഇത്വകര24.04ലക്്ം
ലപർലോഗമ്ക്്രായിട്്്ണ്്്.
റിക്്വറിനിരക്്്75.92ശത
മാനമായിഉയർന്്്.മരണനിര
ക്്്1.84ശതമാനമായിതാഴന്്്ി
ട്്്ണ്്്.7,04,348ലപരാണ്ഇലപ്്ൾചി
കിത്്യില്ള്്ത.്9.25ലക്്ംൊംപിള്
കൾ24മണിക്്്റിനികടപരിലോധിച്്താ
യിഐെിഎംആർവയ്ക്്മാക്്ി.
അവൊന24മണിക്്്റിൽമഹാരാരഷ്്്
യിൽ212ലപര്കടമരണംലരഖകപ്്ട്ത്്ി.ക
ർണാടകയിൽ127,തമിഴന്ാട്്ിൽ97,ആ
രന്്്യിൽ86,ഉത്്ർരപ്ലദശിൽ61,പശ്്ിമ
ബംഗാെിൽ57,പഞ്്ാബിൽ43എന്്ിങ്്
കനയാണ്അവൊനദിവെകത്്കൊവി
ഡ്മരണെംഖയ്.മഹാരാരഷ്്്യികലഇത്വകര
യ്ള്്കൊവിഡ്മരണം22,465ആയിട്്്ണ്്്.
തമിഴന്ാട്്ിൽ6,614.കർണാടകയിൽ4,810
ലപർഇത്വകരമരിച്്്.ഡൽഹിയിൽ4313,
ആരന്്്യിൽ3368,യ്പിയിൽ2987,ഗ്െറാ

ത്്ിൽ2908,പശ്്ിമബംഗാെിൽ2851,മധയ്
രപ്ലദശിൽ1246എന്്ിങ്്കനയാണ്ഇത്വ
കരയ്ള്്കൊവിഡ്മരണം.
മഹാരാരഷ്്്യികലകൊത്്ംലകസ്കൾഏ
ഴ്ലക്്ത്്ിനട്ത്്ായി.ഇതിൽഅഞ്്്ല
ക്്ത്്ിലലകറലപരാണ്ലോഗമ്ക്്രായത.്
തമിഴന്ാട്്ിൽ3.85ലക്്ംലപർക്്്ലോഗബാ
ധയ്ണ്്ായി.3.26ലക്്ം ലപർലോഗമ്ക്്രാ
യിട്്്ണ്്്.ആരന്്്യിൽ3.61ലക്്ത്്ിലല
കറയാണ്ലോഗബാധിതർ.2.68ലക്്
ത്്ിലലകറലപർലോഗമ്ക്്ിലനടി.2.77
ലക്്മാണ്കർണാടകയികലകൊ
ത്്ംലകസ്കൾ;ഉത്്ർരപ്ലദശിൽ
1.92ലക്്ത്്ിലലകറയം്.
ൊംപിൾപരിലോധനയിൽലോ
െിറ്്ീവ്ആക്ന്്വര്കടനിരക്്്ക്റ
ഞ്്ിട്്്കണ്്ന്്്ലകരദ്്്ആലോഗയ്മ

രത്്്ാലയംഅവകാശകപ്്ട്്്.ഓഗസ്്്്്ആദയ്
ആഴച്യിൽ11ശതമാനമായിര്ന്്്ലോെി
റ്്ിവിറ്്ിനിരക്്്.ഇലപ്്ൾഎട്്്ശതമാനമാ
യിട്്്ണ്്്.ഇലപ്്ഴ്ള്്ആകറ്്്ിവ്ലകസ്കെി
ൽ2.70ശതമാനംലപർക്്ാണ്ഓകെ്ിെൻ
െലപ്്ർട്്്ലവണ്്ിവര്ന്്ത.്1.92ശതമാനം
ലപർഐെിയ്വിലാക്ന്്്.0.29ശതമാനം
ലപരാണ്കവ്്്ിലലറ്്റിൽ.
കൊവിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്വരിൽ69ശത

മാനവം്പ്ര്ഷൻമാരാകണന്്്ംലകരദ്്്ആ
ലോഗയ്മരത്്്ാലയം.51ശതമാനംമരണവം്
60വയെിന്മ്കെില്ള്്വരിലാണ.്45-60
രപ്ായപരിധിയില്ള്്വർ36ശതമാനം.മരി
ച്്വരിൽ11ശതമാനം26-44രപ്ായപരിധി
യില്ള്്വർ.

ലോെിറ്്ിവിറ്്ിനിരക്്്ക്റഞ്്്

വി മാ േ ത്്ാ വ ള സവ് കാ രയ് വ തക് ര ണം: 
സ ർ ക്്ാ രി നം് പര് തി ര ക്് ത്്ി നം്
എതിവര ടി സി സി ഐ 
തിര്വനത്്പ്രം:തിര്വനത്്പ്
രംഅത്്ാരാഷ്രട്വിമാനത്്ാവ
െംെവ്കാരയ്വതക്രിക്്്ന്്തി
കനതിലരനിയമെഭയിൽരപ്ലമ
യംപാൊക്്ിയെർക്്ാരിനം്
അതികനപിന്്്ണച്്രപ്തിപക്്
ത്്ിന്കമതിലരരട്ിവാൻരഡ്ംലചം
ബർഒഫ്കൊലമഴെ്്ഇൻഡ
െര്ട്ി(ടിെിെിഐ).
െംസ്്ാനകത്്വാണിെയ്ലമ
ഖലകയയം്െംഘടനകകെയം്െ
നങ്്കെയം്വഞ്്ിക്്്കയാണ്
ഈനടപടിയില്കടെർക്്ാരം്
രപ്തിപക്്വം്കചയത്കതന്്്ം
ഇക്്ാരയ്ത്്ികലരപ്തിലഷധംത
ലദ്്ശസ്്ാപനങ്്െിലലക്്്ള്്
കതരകഞ്്ട്പ്്ിൽരപ്കടിപ്്ിക്്

ണകമന്്്ംടിെിെിഐരപ്െിഡ
്്്്എെ.്എൻ.രഘ്ചരദ്്്ൻനായ
ർ.
വിമാനത്്ാവെെവ്കാരയ്വ
തക്രണകത്്അന്ക്ലിക്്്ന്്
വർക്്്അഭിരപ്ായംലരഖകപ്്ട്
ത്്ാൻടിെിെിഐെമ്ഹമാ
ധയ്മത്്ിൽലിങ്്്ത്റന്്ിട്്്ണ്്്.ഭ
രണ-രപ്തിപക്്ാന്ക്ലികൾ
െവ്കാരയ്വതക്രണത്്ികനതിലര
ഇകമയ്ൽരപ്ചാരണംനടത്്്ന്്
തിന്ള്്മറ്പടിയാണികതന്്്ം
ടിെിെിഐ.
വാണിെയ്ലമഖലയം്െനങ്്
ളം്ഭരണ-രപ്തിപക്്പാർട്്ിക
ള്കടഈവഞ്്നഒര്കാലത്്്ം
മറക്്ില്്.ഞങ്്കെനിരാശകപ്്ട്

ത്്ിയതിക്്്ഉത്്രവാദിതവ്ത്്ി
ൽനിന്്്ആർക്്്ംഒഴിയാന്മാ
വില്്.ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽരപ്തിപക്്
ത്്ിക്്്നിലപാട്വവര്ദ്്്യം
നിറഞ്്തം്നാണലക്്ട്ണ്്ാ
ക്്്ന്്ത്മാണ.്
വിമാനത്്ാവെംെവ്കാരയ്വ
തക്രിക്്്കമന്്്വാഗദ്ാനംകച
യത്ാണ്രപ്തിപക്്പാർട്്ികൾ
ലോകെ്ഭാകതരകഞ്്ട്പ്്ിൽ
ലോട്്്ലതടിയത.്അവർതകന്്ഇ
ലപ്്ൾെർക്്ാർരപ്ലമയകത്്
പിന്്്ണയക്്്്ന്്ത്വിശവ്ാെവ
ഞ്്നയാകണന്്്ംടിെിെിഐ.
ലോകത്്ികലതകന്്ആദയ്വി
മാനത്്ാവെങ്്െികോന്്ായതി
ര്വനത്്പ്രംവിമാനത്്ാവെ

ത്്ിന്പതിറ്്ാണ്്്കൊയികകട്
കാരയ്സ്്തയ്കടയം്അവഗണ
നയ്കടയം്കഥകൊണ്പറയാ
ന്ള്്ത.്നയ്ായീകരിക്്ാനാവാ
ത്്നിരക്്്കളം്ച്ങ്്ങ്്ള്കൊ
കക്്ഈടാക്്്ന്്തിൽനിന്്്
ഈവിമാനത്്ാവെകത്്മാറ്്ി
കയട്ക്്ാൻെവ്കാരയ്വതക്ര
ണംമാരത്മാണ്ലോംവഴി.
മികച്്ഒര്വിമാനത്്ാവെത്്ി
ന്ഈലമഖലയികലവയ്വൊയം,
കൊഴിൽഉൾകപ്്കടരംഗങ്്ള്കട
വികെനംഉറപ്്ാക്്ാനാവം്.അ
ത്കൊണ്്്തകന്്നിറഞ്്ഹ്ദ
യലത്്കടയാണ്തങ്്ൾലലലന
ടപടികകെെവ്ാഗതംകചയത്കത
ന്്്ംരഘ്ചരദ്്്ൻനായർ.

തലദ്്ശകതരകഞ്്ട്പ്്ിൽതിരിച്്ടി
നൽകണകമന്്്ലചംബർ

നയ്്ഡൽഹി:രാെയ്തലസ്്ാനത്്്29.1
ശതമാനംലപരിൽകൊവിഡ്ആ്്്ി
ലോഡികൾഉകണ്്ന്്്െീലോെർകവ
യിൽകകണ്്ത്്ി.ഇരത്യം്ലപർക്്്ലോ
ഗംവന്്്ലോയിട്്്കണ്്ന്്ാണ്ഇത്സ്
ചിപ്്ിക്്്ന്്ത.്യഥാർഥകണക്്ികന
ക്്ാൾവെകരലയകറയാണ്ലോഗവയ്ാപ
നംഉണ്്ായകതന്്്വയ്ക്്ം.അഞ്്്മ്ത
ൽ17വകരവയസ്ള്്വരിൽഏകറലപർ
ക്്്ലോഗംവന്്്ലോയിട്്്ണ്്ാകാകമന്്്
നിഗമനം.
നാല്രപ്ായപരിധിയില്ള്്വരായി
തിരിച്്്15,000ലലകറലപർക്്ാണ്െീ
ലോെർകവനടത്്ിയത.്25ശതമാനം
ലപർ18വയെിൽതാകഴയ്ള്്വരായിര്
ന്്്.50ശതമാനം18നം്50നം്ഇടയി
ൽരപ്ായമ്ള്്വർ.ബാക്്ി50വയെിന്
മ്കെില്ള്്വരം്.17വയസ്വകരയ്ള്്
വരിൽ34.7ശതമാനംലപരിലാണ്ആ
്്്ിലോഡികൾകകണ്്ത്്ിയത.്50ന്
മ്കെില്ള്്വരിൽ31.2ശതമാനംലപരി
ലം്ആ്്്ിലോഡികള്ണ്്ായിര്ന്്്.

കതത്ഴ്ത്ിയ കോൺഗര്സ ്കേതാക്്ൾ
ഞങ്്ൾ വിമതരല്്,
വവല്്്വിളിച്്ിട്്ില്്:
നയ്്ഡൽഹി:പാർട്്ിക്്്സ്്ിരം
രപ്െിഡ്്്്ലവണകമന്്്ംെം
ഘടനയിൽപരിഷക്ാരങ്്ൾ
ആവശയ്മാകണന്്്ംലോണിയ
ഗാന്്ിക്്്കത്്്നൽകിയ23
ലൊൺരഗ്െ്ലനതാക്്ള്കടരര്്
പ്്്തങ്്ൾവിമതരകല്്ന്്്വിശ
ദീകരിച്്്രംഗത്്്.പാർട്്ികയ
പ്നര്ജ്്ീവിപ്്ിക്്ണകമന്്ാ
ണ്ഞങ്്ൾആവശയ്കപ്്ട്്ത.്
ലോണിയഗാന്്ിഅധയ്ക്്
സ്്ാനത്്്ത്ടര്ന്്തിൽഎ
തിർകപ്്ന്്്മില്്-രര്്പ്്ികലപല
ലനതാക്്ളം്ഇന്്കലപറഞ്്്.
ലനത്തവ്ത്്ിന്ള്്കവല്്്വി
െിയല്്കത്്്.പാർട്്ികയശക്്ി
കപ്്ട്ത്്ാന്ള്്താണത-്ലൊ
ൺരഗ്െ്എംപിവിലവക്തങ്്
വയ്ക്്മാക്്ി.ഞങ്്ൾഉയർ
ത്്ിയവിഷയങ്്ൾപരിഗണി
ക്്കപ്്ലടണ്്താകണന്്്കത്്ി
കനഅപരാധമായികണ്്വർ
ക്്്വവകാകതതകന്്ലോധയ്
കപ്്ട്കമന്്്മ്ൻലകരദ്്്മരത്്്ി
മ്കൾവാെന്ിക്പറഞ്്്.
ലൊൺരഗ്െ്തതവ്ങ്്ൾമ്ല്ന്
ട്്്കൊണ്്്ലോകാനം്െനാധി
പതയ്ംെംരക്്ിക്്ാനം്ഇലപ്്
ഴകത്്അവസ്്യിൽപാർട്്ി
ക്്്കഴിയികല്്ന്്ത്അംഗീകരി
ലക്്ണ്്യാഥാർഥയ്മാകണന്്ാ
ണ്െീനിയർലൊൺരഗ്െ്ലന
താവ്വീരപ്്കൊയ്ലിരപ്തിക
രിച്്ത.്അലതെമയം,ലോണി
യഗാന്്ിയ്കടലനത്തവ്ംഅ
നിവാരയ്മാകണന്്്ംഅലദ്്ഹം.
2024കലലോകെ്ഭാകതര
കഞ്്ട്പ്്ിന്ലൊൺരഗ്െികന
ഒര്ക്്്കയാണ്ആവശയ്ം.ക
ത്്ിക്്്ലക്്്യവം്അതായിര്
ന്്്.വര്ന്്നിയമെഭാകതര
കഞ്്ട്പ്്്കളം്തലദ്്ശെവ്യം
ഭരണകതരകഞ്്ട്പ്്്കളം്െ
യിക്്ാന്ള്്ലശഷിയം്പാർട്്ി
ആർെിക്്ണം-മ്ൻലകരദ്്്മ
രത്്്ിക്ടിയായകൊയ്ലിക്ട്്ി
ലച്്ർത്്്.ഒര്പദവിയല്്രപ്ശന്
കമന്്്ംരാെയ്മാണ്രപ്ധാനകമ
ന്്്ംെീനിയർലൊൺരഗ്െ്
ലനതാവ്കപിൽെിബൽടവ്ീറ്്്
കചയത്.്
പാർട്്ിയ്കടഉത്്മതാതപ്
രയ്ംകണക്്ികലട്ത്്ാണ്ക
കത്്ഴ്തിയകതന്്്അതിൽഒ
പ്്്വച്്മകറ്്ര്െീനിയർലന
താവ്ആനദ്്്ശർമപറഞ്്്.
ബികെപികയരപ്തിലോധിക്്ാ
ന്ള്്കര്ത്്്ലൊൺരഗ്െ്

ലനട്കയാണ്കത്്ിക്്്ല
ക്്്യകമന്്്അലദ്്ഹം.ഇലപ്്ഴ
കത്്അവസ്്യിൽതങ്്ൾ
ക്്്ള്്ആശങ്്കൊണ്ലോ
ണിയകയഅറിയിച്്ത.്മ്ൻപ്
ഇദ്്ിരഗാന്്ികയയം്െഞെ്
യ്ഗാന്്ികയയം്വഞ്്ിച്്വർ
ഇലപ്്ൾധർമരപ്ഭാഷണംനട
ത്്്ന്്ത്കാണ്ലപ്്ൾെങ്്ട
മ്കണ്്ന്്്ംആനദ്്്ശർമത്റ
ന്്ടിച്്്.കകത്്ഴ്തിയവരിൽഉ
ൾകപ്്ട്്ഡൽഹിക്്്പ്റത്്്നി
ന്്്ള്്ലനതാക്്കെമ്ഴ്വൻ
െംഭവവികാെങ്്ളം്ധരിപ്്ി
ക്്്കമന്്്ംരാെയ്െഭയികല
ലൊൺരഗ്െിക്്്കഡപയ്്ട്്ി
ലനതാവ്ക്ടിയായആനദ്്്ശ
ർമപറഞ്്്.
കത്്ിൽഒപ്്്വച്്ിര്ന്്ഡ

ൽഹിയില്ള്്ലനതാക്്ൾതി
ങ്്ൊഴച്രപ്വർത്്കെമിതി
ലോഗത്്ിന്ലശഷംഗ്ലാംന
ബിആൊദിക്്്വെതിയിൽ
ലോഗംലചർന്്ിര്ന്്്.കത്്ി
കനക്്്റിച്്്രപ്വർത്്കെമി
തിയില്ണ്്ായചർച്്കളം്ലൊ
െിെക്്വം്ചർച്്കചയ്്ാനാണ്
ലനതാക്്ൾഒന്്ിച്്്കണ്്കത
ന്്്ആനദ്്്ശർമപറഞ്്്.ക
പിൽെിബൽ,ശശിതര്ർ,മ്
ക്ൾവാെന്ിക,്മനീഷ്തിവാ
രിത്ടങ്്ിയവർഈലോഗ
ത്്ിൽപകങ്്ട്ത്്്.പാർട്്ിയി
ൽഉറച്്്നിന്്്കൊണ്്്െവ്ീക
രിലക്്ണ്്അട്ത്്നടപടികൾ
ഇതിൽചർച്്യാകയന്്ാണ്
സ്ചന.
പാർട്്ിയിൽവയ്ാപകമായപ
രിഷക്ാരംആവശയ്കപ്്ട്്്23ലന
താക്്ൾലോണിയക്്്നൽകി
യകത്്്തിങ്്ൊഴച്രപ്വർത്്
കെമിതിയിലം്പ്റത്്്ംവലി
യലൊെിെക്്മാണ്സ്ഷ്്ിച്്ത.്
വിർചവ്ൽരപ്വർത്്കെമിതി
ലോഗത്്ിൽലോണിയഗാ
ന്്ിരാെിവാഗദ്ാനംമ്ലന്്ട്്്
വയക്്്്കയം്കചയത്.്മൻലൊ
ഹൻെിങ്്്ംരാഹ്ൽഗാന്്ി
യം്എ.കക.ആ്്്ണിയം്അട
ക്്ംലനതാക്്ൾകകത്്ഴ്തിയ
വകരനിശിതമായിവിമർശിച്്്.
തതക്ാലംലോണിയഅധയ്ക്്
സ്്ാനത്്്ത്ടരാനം്പ്തിയ
രപ്െിഡ്്്ികനകതരകഞ്്ട്
ക്്ാൻആറ്മാെത്്ിനകംഎ
ഐെിെിെലമ്്െനംവിെി
ക്്ാനം്തീര്മാനിച്്ാണ്രപ്വ
ർത്്കെമിതിപിരിഞ്്ത.്

നയ്്ഡൽഹി:കൊവിഡ്ലോക്ഡൗണി
ൽനിന്്്പ്റത്്്കടക്്്ന്്തിക്്്ഭാഗ
മായ്ള്്അൺലോക്നാല്ഘട്്ംകെ
പറ്്്ംബർഒന്്ിന്ആരംഭിക്്്ലപ്്ൾകമ
കര്ൊകര്ടയിന്കള്കടെർവീസം്ത്ട
ങ്്്കമന്്്സ്ചന.
പതിനഞ്്്ദിവെംപരീക്്ണാടി
സ്്ാനത്്ിലാവം്െർവീെ്ആരംഭിക്്്
കകയന്്്ംസ്ചനയ്ണ്്്.മാർച്്്മ്തൽ
മ്ടങ്്ിക്്ിടക്്്കയാണ്കമകര്ൊകര്ടയി
ൻഗതാഗതം.കമകര്ൊകര്ടയിന്കള്കട
െർവീെ്ഇനിയം്വവകിപ്്ിലക്്ണ്്തി
കല്്ന്്തീര്മാനത്്ികലത്്ിയിട്്്ണ്്്ലക
രദ്്്െർക്്ാർഎന്്ാണ്ബന്്കപ്്ട്്വ്
ത്്ങ്്ൾപറയ്ന്്ത.്ൊമ്ഹികഅക
ലംപാലിക്്ാൻതക്്വണ്്ംയാരത്ക്്ാ
കരക്റച്്ാവം്െർവീെ്നടത്്്ക.
അലതെമയം,െക്്ള്കളം്ലൊകെ
ജ്കളം്നാലാംഘട്്ത്്ിലം്ത്റക്്ാനി
ടയില്്.കെപറ്്്ംബറിൽനടക്്ാനിരിക്്്
ന്്കെഇഇ(കമയിൻ),നീറ്്്പരീക്്കൾ
തകന്്മാറ്്ിവയക്്്ണകമന്്ആവശയ്ംഉ
യര്ന്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽവിദയ്ാഭയ്ാെ
സ്്ാപനങ്്ൾത്റക്്്ന്്ത്ഇനിയം്
നീളം്.കെഇഇ,നീറ്്്പരീക്്കൾഇലപ്്
ൾനടത്്്ന്്തികനതിലരവിദയ്ാർഥികൾ
രപ്ല്ഷ്ഭംത്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.െക്്ള്ക
ൾത്റക്്്ന്്തികലതീര്മാനംഅതത്
െംസ്്ാനൊഹചരയ്ങ്്ൾപരിലോധി
ച്്്എട്ക്്ാൻെംസ്്ാനെർക്്ാര്ക
കെഅന്വദിക്്്ന്്തികനക്്്റിച്്്ം
ആലോചിക്്്ന്്്ണ്്്.ഇലപ്്ൾത്റന്്്
രപ്വർത്്ിക്്ാൻഅന്മതിയില്്ാത്്
ലമഖലകെികലബാറ്കൾക്്്കൗണ്്ർ
വിൽപ്്നഅന്വദിക്്്കമന്്്ംറിലപ്്ർ
ട്്്കള്ണ്്്.



വിയോഗം

ബാലക്െണ്ന്്
ശേരാതമ്്്:ക്ത്്ാളിലേ
ള്ത്്ാടന്്േീട്്ില്്ബാല
ക്ഷണ്ന്് (60) ശേരാ
തമ്്്ചിലമ്്േളവ്ക്ഴി
തളത്്ില്് അത്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ോരദ.മക്്ള്്:സി
മി,സില്്ന. മര്മക്്ള്്:
ലക.സി.സതയ്ന്്,ഷിജ്
ക്ന്്ിക്്ല്്.

ചതദ്്്ന്്
അരിമ്്്ര്്:പകപ്്ിള്്ി
ോലേേമ്്ില്്േങ്്രല്്്
മകന്് ചതദ്്്ന്് (62)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.ഭാരയ്:േശരതയായ
േേികല.മക്്ള്്:ലിന്്്്,
ലിനി, േരത്്്. മര്മക
ന്്:സാംബേിേന്്.

അല്്ജോണ്്െ
മഞ്്്മ്്ല്്: കലച്്്ര്്
ശോഡില്്പ്ളിക്്ല്്േീ
ട്്ില്് േശരതനായ േി.
േി.ആ്്്ണിയ്ലട ഭാ
രയ് അല്്ശഫാണ്്സ
(63) അത്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.മക്്
ള്്: ശഗാഡഫ്ര്് ആ്്്
ണി, ശഗാഡവ്ിന്് ആ്്്
ണി, ശഗാഡസ്ണ്് ആ
്്്ണി, ഡികസ്ിആ്്്
ണി. മര്മക്്ള്്: ബാ
ബ,്മിനി,സിനി.

എല്്െി
ചാലക്്്ടി: അതിരപ്്ി
ള്്ി: ലേറ്്ിലപ്്ാേ േട
ക്്്ംോടന്് േര്്ഗീസി
ല്്്ഭാരയ്എല്്സി(60)
അത്്രിച്്്. മക്്ള്്: സ
ജിത,സജീഷ,്സജി.മര്
മക്്ള്്: ഷാജന്് േേ
മ്്ി,ശജായ�്സി. സം
സക്ാരം അര്ര്്മ്ഴി
ലസ്്്് ശോള്്സ്േള്്ി
യില്്േിന്്ീട.്

വിദയ്ാൊഗരന്്
മണല്ര്്:ക്ന്്ത്്്ള്്ി
േിദയ്ാസാഗരന്്(75)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.എസഎ്ന്്ഡിേി
ശയാഗംമണല്ര്്േടക്്്
ോഖാ ലസതക്ട്്േിയായി
ര്ന്്്. ഭാരയ്: േിലാസി
നി.

ജബബി
ലകാട്ങ്്ല്്്ര്്:ശകാട്്പ്്്
േംചര്്ച്്് ശഗറ്്ിന്സമീ
േംഅേിട്്ംേിള്്ിേശര
തനായ തഫ്ാന്്സീസി
ല്്് ഭാരയ് ശബബി (77)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി. മക്്ള്്:ഷാജി,
സാബ,് ഷാനി, ഷീന,
ഷീജ.മര്മക്്ള്്:സിനി,
പനസി,ശോള്്,ശതാമ
സ,്ശജാര്്ജ്്്.

രാധ
ലകാരട്്ി: മ്രിങ്്്ര്് മ
ണ്്ിക്്്ന്്്ക്ഴ്ശേലിേ
േമ്്ില്് ചതദ്്്ല്്് ഭാരയ്
രാധ(65) അത്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ള്്: ബിന്്്, സിന്്്,
സിബ.് മര്മക്്ള്്:സ്
നില്്, ഉണ്്ിശമാന്്, തേ്ീ
ശദേി.

അബ്്്ല്്വഹാബ്
മമ്്ാട:്േത്്ലിങ്്ലിലല
േശരതനായ നീര്്മ്ണ്്
അലേിയ്ലടമകന്്ലത
ശക്്േേമ്്ില്്അബ്്്ല്്
േോബ് (62) അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ഖമറ്ന്്ീസ.മ
ക്്ള്്:ഷബീബ,്ഷാനിദ(്
ദ്പബ),ഷാേിദ.്മര്മ
ക്്ള്്: മ്ബീന (കാട്്്മ്
ണ്്),മ്ഫീദ(മമ്്ാട)്,ഫ
ര്്ോന(ചത്്ക്്്ന്്്).

ജബബി
പ്ത്്ന്്ചിേ: കിഴക്്്ം
മ്േിോലിശക്ാ്ടത്്്താ
ശക്ാ്ല്്ക്്ാരന്്േശരത
നായ ശോളില്്് ഭാരയ്
ശബബി(70)അത്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരം ഇന്്് രാ
േിലല10ന്പ്ത്്ന്്ചിേ
കിഴക്്്ംമ്േി ലസ്്്്
ശജാസഫ്ശദോലയത്്ി
ല്്.മക്്ള:്പഷന്്(ഗ്ജ
ോത്്്), ഷിന്്സ് (ശസാ
ഫറ്്്്ലേയര്്എഞ്്ിനീയ
ര്്, മ്പബ),ഷരിത (ദ്
ബായ)്. മര്മക്്ള്്: എ
സമ്ി (ഗ്ജോത്്്), സ
ന്്്യ,ആഗ്്ല്്(ദ്ബായ)്.

സപാന്്മ്്ദാെ്
തലശയാലപ്്േമ്്്:ലകാ
രക്്ാലേടകരത്്േയി
ല്് േശരതനായ ദാസാ
േില്്്ഭാരയ്ലോന്്മ്്
ദാസ്(72)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരം ഇന്്് രാ
േിലല 11ന് ഐേിസി
മധ്രശേലിസിമിശ്ത്
രിയില്്. മക്്ള്്:സിജി
ദാസ് (എഐഐഎം
സ,് നയ്്ഡല്്േി), സി
ല്്േി (ലേഡശ്നഴസ്,്
ശകാട്്യം ലമഡിക്്ല്്
ശകാശളജ)്, സിസി (ജി
ല്്ാ ശോസേ്ിറ്്ലില്്
ശകാട്്യം), ലേേേ്്്്.
സിബി.മര്മക്്ള്്:ശഫ
ബ (അശപ്ാ്ശളാ ശോ
സേ്ിറ്്ല്്, നയ്്ഡ
ല്്േി), സാമ്ല്് ശജാ
ണ്്(േിട്്.മത്്്യലഫഡ,്
ശകാട്്യം),സി.ലക. രാ
ജ് (ലോലീസ്ഇന്്സ�്
ലേകറ്്്ര്്),സിനിശമാള്്
ലക.േി (കളത്്ിേീട്്ി
ല്്,ശതേര).

ശാന്്ക്മാരി
ചാലക്്്ടി:േടിഞ്്ാലേ
ചാലക്്്ടിനട്േള്്ിോ
സ്ശദേനനായര്ലടഭാ
രയ് ോത്്ക്മാരി (64)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.മക്്ള:േിേക്
മാര,സ്നീഷ്ക്മാര.

2020 ഓഗസ്്്്്26ബധ്ന8

പി.െി.മാധവന്്
ലതാട്്്ങ്്ല്്:േീതള്്േീ
ട്്ില്് േിട്് ജില്്ാ മജി
സശ്ത്ടറ്്് േി.സി. മാധേ
ന്്(78)അത്്രിച്്്.സ
ജീേശകാണ്്തഗ്സ്തേ്േ
ര്്ത്്കനായിര്ന്്്.ഭാ
രയ്:േിജയലക്്്മി (േിട്്
തേ്ധാനാധയ്ാേിക ആ
ത്്േിദയ്ാസംഘംയ്േി
സക്്ള്്ലകാളത്്േ).മ
ക്്ള്്:അഡവ്ശക്്റ്്് സ
ശജഷ.്േി.സി, അഡവ്.
സജീഷ് േി. സി. മര്മ
ക്്ള്് (മഞജ്്ള കാലി
ക്്റ്്്യ്ണിശേഴസ്ിറ്്ി,)
സബന് (അഡവ്. ശനാട്്
േി).സശോദരങ്്ള്്:അ
പ്്്ക്്്ട്്ന്്,കലയ്ാണിേ
ശരതരായ ലചറ്ട്്ി, ശേ
ല്ക്്്ട്്ി, ശഗാോലന്്,
ജാനകി,നാരായണി.ക
ര്്ഷക ശ്ക്മസേകര
ണസംഘംതേ്സിഡ്്്്,
ശബസിക് എഡയ്്ശക്്
ഷന്്ലസാപസറ്്ിശസ
ോമദ്്ിരം ഡയേക്്ര്്,
രാമനാട്്്കര എഡയ്്
ശക്്ഷണല്് ശകാ ഓപ്്
ശേറ്്ീവ്ലസാപസറ്്ിഡ
യേകറ്്്ര്്,ഏഷയ്ന്്േയ്്
മന്് പേറ്്്�സ് കമ്്ീഷ
ന്്അംഗം.ലതാട്്്ങ്്ല്്
ലേസിഡന്്സ്അശസാ
സിശയഷന്് ഭരണസമി
തിഅംഗംഎന്്ീനില
കളില്് തേ്േര്്ത്്ിച്്ിര്
ന്്്.

േി.ല്ജക്ാ്െ്
ോളകം:ക്ശരാംേിളച
ര്േിളപ്ത്്ന്്േീട്്ില്്
ജി. ല്ശക്ാ്സ്(84)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.ഭാരയ്:ഏലിയാമ്്
ല്ശക്ാ്സ.്മക്്ള്്:ലക.
എല്്.േര്്ഗീസ്,ലക.എ
ല്് ശതാമസ,് ലക.എല്്
ശജാണ്്ക്ട്്ി, ലക.എല്്.
ഡാനിയല്്,ബാബഅല
കസ്ാണ്്ര്്, ശോസമ്്
ലക.എല്്.മര്മക്്ള്്:ഷീ
ലേര്്ഗീസ് ,ക്ഞ്്മ്്
േി,ഷാലി ശജാണ്്ക്ട്്ി,
ബിന്്്ഡാനിശയല്്, രാ
ഗിണിഅലകസ്ാണ്്ര്്.

ജോെി
അരിമ്്്ര്്:ചാലയക്്്ല്്
ശദേസ്്ിയ്ലടഭാരയ്ശോ
സി(72)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരം നടത്്ി. മക്്
ള്്:ശജാണ്്സന്്,ശോളി.
മര്മക്്ള്്: േീജ, ശത്ഗ
യസ്ി.

െരള
േടക്്ാശഞ്്രി: ക്ങ്്്മ
ത്്് േശരതനായ ചതദ്്്
ല്്് ഭാരയ് ക്ഴ്പ്്്ള്്ി
സരള (63)അത്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരംനടത്്ി.മ
കള്്:രമയ്ചതദ്്്ന്്(ലകഎ
സഇ്ബിേടക്്ാശഞ്്രി)
മര്മകന്്: സ്ശരതദ്്്ന്്
(ശേണ)്.

സെേിന്്തപ്ോശ്
തലക്്്ളത്്്ര്്: േേമ്്
ത്്് മതിലകം ശക്്തത്
ത്്ിന്സമീേംലകാത്്
ശളാത്്് മീത്്ല്് ലഷേി
ന്്തേ്കാശ്(22)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്ഉ
ച്്ക്്്1ന്ലേസ്്്്്േില്്േ
മേ്ാനത്്ില്്.തിര്േന
ത്്പ്രം സിഇടിയിലല
നാലാംേര്്ഷഎഞ്്ിനീ
യേിങ�്േിദയ്ാര്്ഥിയാണ.്
അച്്ന്്: തേ്കാേന്്.അ
മ്്: ജസിത സശോദര
ന്്:ലജേിന്്തേ്കാശ.്

രാഘവന്്
അത്്ിക്്ാട:്ക്ട്്ാലരാ
ഘേന്്(76)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:ോത്്.മക്്ള്്:രാശജ
ഷ,്ജയത്്ന്്,ശബബി.മ
ര്മക്്ള്്:ലാലി,ഷിമ.

ജവലായ്ധന്്
ലചമ്്ാപ്്ിള്്ി:കായമ്്ി
ള്്ിആലിന്സമീേംതി
രിശയടത്്് ശേലായ്ധ
ന്്(73)അത്്രിച്്്.സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
ലീല.മകന്്:സശത്ാ്ഷ.്
മര്മകള്്:രാജി.

േതത്ീന
ക്ന്്ത്്ങ്്ാടി: ലേള്
ത്്്ര്് സ്്്്ാര്് ശോഡില്്
ചിേയത്്്മ്റ്്ിച്്്ക്്ാര
ന്് ശദേസ്്ിക്്്ട്്ിയ്ലട
ഭാരയ്കതത്ീന(78)അത്്
രിച്്്. സംസക്ാരം നട
ത്്ി. മക്്ള്്: ശജാസഫ,്
മേിയം, േശരതനായ േ
ര്്ഗീസ.് മര്മക്്ള്്: ഷീ
ബ,േശരതനായശലാന.

മാത്്ിരി
അങ്്മാലി:തിര്മ്ടിക്്്
ന്്്പ്്ാശശ്്രിേശരതനാ
യഅശത്ാ്ണിയ്ലടഭാ
രയ്മാത്്ിരി(85)അത്്
രിച്്്. സംസക്ാരം നട
ത്്ി. കറ്ക്റ്്ി ചിറ്്ിന
പ്്ിള്്ി ക്ടം്ബാംഗമാ
ണ.് മക്്ള്്: ശജാണ്്സ
ന്്,ബാബ,്ലഡയസ്ി.മ
ര്മക്്ള്്: ശമരി, സിസി
ലി,തിര്ത്്ിപ്്േമ്്്നയ
ശത്ാ്ടന്്ആശ്്്ാ.

പങ്്ോക്്ിയമ്്
കറ്്ാനം:കട്്ച്്ിേ ലേര്
മ്്ലത്്്കിഴക്്തില്്േ
ശരതനായ ബാലക്
ഷണ്േിള്്യ്ലട ഭാരയ്
േങ്്ജാക്്ിയമ്്(78)അ
ത്്രിച്്്.മക്്ള്്:തേ്സന്്
ന്്േിള്്,ശമാേനന്്േി
ള്്,േത്്ലക്മാരി,അ
മ്്ിണി,േശരതനായേി
ജയന്്േിള്്.മര്മക്്ള്്:
േിജയമ്്,മണിയമ്്,സവ്
ര്്ണ്്മ്്, േേിധരന്് േി
ള്്,അശോക്ക്മാര്്.

േേപ്്ന്്ആചാരി
േടക്്ാശഞ്്രി:തയ്്്ര്്േ
ട്്പ്്േമ്്ില്്കേപ്്ന്്ആ
ചാരി(ക്ട്്പ്്-94)അത്്
രിച്്്.സംസക്്്ാരംനട
ത്്ി.�ഭാരയ്:ജാനകി.മക്്
ള്്: യശോദ, ഉണ്്ിക്
ഷണ്ന്്, പ്ഷേ്. മര്മ
ക്്ള്്: ശജ്യാതി, േശരത
രായ തേ്ഭാകരന്്, മണി
ക്ട്്ന്്.

അഥീനജോണ്്
ബീച്്്ശോഡ:് ലോന്്്ം
പ്രക്്ല്് ശജാര്്ജ് ശജാ
ണില്്് ഭാരയ് അഥീന
ശജാണ്്(87)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി. മ
ക്്ള്്:ലജസി,ജ്ലിയറ്്്,
ലബറ്്ി. മര്മക്്ള്്: ശജാ
സഫ,് േശരതനായ േി.
ലജ. ലജയിംസ,് ആര്്.
ലക.മാന്േല്്.

വള്്ിയമ്്
േടക്്ാശ്ഞ്രി:േേമ്്ാ
യിഞാലിയില്്േശരത
നായശേലായ്ധ്്്ഭാ
രയ്േള്്ിയമ്്(84)അ
ത്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
നടത്്ി.മക്്ള്്:ശമാേ
നന്്, അശോകന്്,
ശോഭന,േിജയ,രാജീ
വ,്ശരഖ.മര്മക്്ള്്:ഗീ
ത, ആേ, ഭരതന്്, ധ
നയ്,രാമക്ഷണ്ന്്,രാ
ജന്്.

േയപാലന്്
ോേങ്്ാട:് മാടച്്ാലിേ
യലില്്സരള്്നിോസി
ല്് േശരതനായ രാഘേ
ല്്് മകന്് ജയോലന്്
(72)അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:സ
രള.മക്്ള്്:ജിഷിത്്്ലാല്്,
ജിന്ലാല്്,ജിത്ലാല്്.മ
ര്മക്്ള്്:ധനയ്,ബബിത,
ആതിര.സശോദരങ്്ള്്:
സതി, േിജയന്്, രേീതദ്്്
ന്്,രമണി,രാധ,േേിതേ്
ഭ,സ്ദ്്ര്്രാജ,്ജഗനിോ
സ,്േശരതരായജയരാജ
ന്്,ബാബ്രാജ,്സജിനി.

എം.േി.ക്ഞ്്ിരാമന്്
ശകാഴിശക്ാ്ട:് നാസിക്
ലസകയ്്രിറ്്ി തേ്സ്്ില്്
നിന്്്ംേിരമിച്്കല്്ായ്
ആരതിയില്്എം.ജി.ക്
ഞ്്ിരാമന്് (80)അത്്
രിച്്്.േശരതരായേള്്ി
ക്്ാട്്് ശഗാോലശമശനാ
ല്്്യം് മാടശേരി ക്
ഞ്്ിലക്്്മിഅമ്്യ്ലട
യം്മകനാണ്കലിക്്റ്്്
പടംസ്േതത്ത്്ില്്തേ്ി
്്്ിങ്്്സ്തേ്പേസോ
യിതേ്േര്്ത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഭാ
രയ്:ശചമ്്ില്്േീട്്ില്്മാധ
േി(തങ്്ം)മ്ന്്േന്്ിയങ്്
രഎന്്എസഎ്സ്സക്്
ള്്ലേഡമ്ിസത്ട്സ.്മക്്
ള്്:സി.േി.രാജശഗാോല്്
(അസിംശത്േംജിയ്ണി
ശേഴസ്ിറ്്ി,ലബംഗള്ര)്,
സി.േി. രജനി (ലഡല്്
ലബംഗള്ര)്.മര്മക്്ള്്:
സ്േില്് ശമശനാന്് (ബി
സിനസ് കണ്്സള്്ട്്്്്്
ലബംഗള്ര)്,തേ്ീശദേിരാ
ജ(ഡിേിഎസ്ലബംഗള്
ര)്.സശോദരന്്:എംജി
രാമദാസ.്

മാതയ്്ജോസേപ്്ിെജ്ോപ്്ാ
ശകാതമംഗലം:ശകാട്്പ്്ടി
േടക്്്ംഭാഗംലകാറ്്ാലി
ല്് മാതയ്്ശകാലേപ്്ി
സശ്കാപ്്ാ(87)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്ഉ
ച്്യക്്്് 1ന് േടക്്്ംഭാ
ഗംലസ്്്്ശജാര്്ജ്ശോ
ശേബ് യാക്്ാബായ േ
ള്്ിയില്്. അങ്്മാലി ഭ
തദ്ാസനലസതക്ട്്േി,ഭതദ്ാ
സനപേദികലസതക്ട്്
േി,ഭതദ്ാസനഉേശദേക
സമിതിയംഗം,ശകാതമം
ഗലംമാര്്അത്്ശനഷയ്
സ് ശകാശളജ് അശസാ
സിശയഷന്്ഗശേര്്ണിം
ഗ്ശബാര്്ഡ്അംഗം,മ്ട്്
ത്്്ോേ എല്്.േി.
സക്്ള്് ലേഡമ്ാസ്്്്ര്്
സ്്ാേക മാശനജര്്
ലകാറ്്ാലില്് ക്ടം്ബ
ശയാഗം തേ്സിഡ്്്് എ
ന്്ീ നിലകളില്് ശസേ
നം അന്ഷഠ്ിച്്ിട്്്ണ്്്.
േടക്്്ംഭാഗം ോശേലി
ലസ്്്്ശജാര്്ജ്േള്്ിയി
ല്്ആറ്ദോബ്്ങ്്ളായി
േികാരിയായിര്ന്്്.േട
ക്്്ംഭാഗം തേ്ശദേത്്ി
ല്്് സമതഗ്േികസന
ത്്ിന്ശനത്തവ്ംലകാട്
ത്്്. ഭാരയ്: ശോോമ്്
ശേങ്്്ര്്േടയാട്്ില്്ക്
ടം്ബാംഗം. മക്്ള്്:
ശഡാ.ലേഞ്്ി(മസക്റ്്്),
ലേനി(അബ്ദാബി),ലേ
ബി,േീബി(യ്എസഎ്).
മര്മക്്ള്്: ശഡാ. ആേ
പ്ത്ക്്്ന്്ത്്്(മസക്
റ്്്),ലതലചമ്്ല(അബ്
ദാബി), ദീേമ്ണ്്യക്്്
ല്്,ഷാജിക്ന്്ത്്്(യ്
എസഎ്).

അലിയാര്്
ലേര്മ്്ാവ്ര്്: ലേസ്്്്്
ലേശങ്ാ്ലമ്ണ്്ക്്രപ്
േം ലനട്മത്്്ക്ടി േ
ശരതനായമ്േമ്്ദില്്്
മകന്് അലിയാര്് (60)
അത്്രിച്്്.കബേടക്്ം
നടത്്ി. ഭാരയ്: പസന
ബ. മക്്ള്്: ഷിോബ,്
സിയാദ,്ലഷമീന.മര്മ
ക്്ള്് അരക്്്ാസ,് സ്
നിത,േഷീദ.്

ജമരിസ്്്്ാന്്ലി
മ്േമ്്: മാരാരിക്്്ളം
ലതക്്് േഞ്്ായത്്ില്്
16ാംോര്്ഡില്്അഴിയ
കത്്് ശമരി സ്്്്ാന്്ലി
(75)അത്്രിച്്്.മക്്ള്്:
സ്നില്്,സാബ,്േശര
തയായസ്ഷമ.മര്മക്്
ള്്:ശജാളി,സിബി,തേ്ീയ.

ബാലന്്
മശഞ്്രി: ശമലാക്്ം മ്
ബാേക് ശോഡില്്േശര
തരായ മീത്്ല്്േേമ്്ി
ല്്കണ്്ന്്ക്ട്്ി-കാളിദ
മ്്തികള്ലടമകന്്ബാ
ലന്്(51)അത്്രിച്്്.ച്
മട്്്ലതാഴിലാളിയാണ.്
ഭാരയ്:സ്ശലാചന.മക്്
ള്്:ശദോനദ്്്,ധയ്ാന്്ക്
ഷണ്ന്്. സശോദരങ്്
ള്്: ശേലായ്ധന്്,േശര
തനായക്ട്്ന്്.

ജോെി
ക്ഷണ്ാപ്രം: േശരത
നായശകാമ്്ാേശജാസി
ല്്് ഭാരയ് ശോസി (74)
അത്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി. മക്്ള്്:ഷാജി,
േശരതയായ മിനി, ബി
ജ,് ജിശജാ. മര്മക്്ള്്:
ലമറ്്ില്്ഡ,തേ്ിന്്സ,്ലി
നി,നിജി.

േമീല
ലചറ്ക്ളം:ലകായാമ്്്
േത്്്ശകായയ്ലടഭാരയ്
ജമീല(50)അത്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്:താേിേ,താേിര്്,
തന്്േീേ.മര്മകന്്:നൗ
ഷാദ.്

സെലിന്്
പേറ്്ില: സേകരണ
ശോഡ്േശങ്്ത്്്േീട്്ില്്
േശരതനായ ശജാസഫി
ല്്്ഭാരയ്ലസലിന്്(95)
അത്്രിച്്്.കടേതത്്്ക
രിംപ്േത്്്ക്ടം്ബാം
ഗമാണ.്മക്്ള്്:ബിബി
യാനി, മിന്്റ്്്, ഐപ്്്
ശജാസഫ,് ജിമ്്ി, േി
ല്്സണ്്,ലജയിനി,ശജാ
യ,്സാജ,്റ്ബന്്,ഷീ
ബ, സിഡികസ്.് മര്മ
ക്്ള്്:ശജാസഫ,്ശോള്്,
അന്്,എല്്സി,ോണി,
ഓമന, തഫ്ാങ്്്ലിന്്, ബാ
ബ,് ജയിന്്, ക്ഞ്്്
ശമാള്്, പഷല. സം
സക്ാരംനടത്്ി.

ജോെ്
ആലങ്്ാട:് ഊക്്ന്്
േൗശലാശജാസ്(64)അ
ത്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
ടത്്ി.ഭാരയ്:ഫിശലാമിന
(പ്ക്്ാട്്്േടി കാടാേേ
മ്്ില്്ക്ടം്ബാംഗം).മ
കള്്:ശജായസ്ി.

റിപൂൂയരൂൂപെയൂൂൂനൂൂതിനിപട
ോഹനംപതനൂൂിേീണൂ
പതാഴിലാളിമരിചൂൂൂ
ലനട്പ്ഴ: ോേ
നം േിപ്്യര്് ലച
യ്്്ത് ലകാണ്്ിരി
ക്്്ശമ്ാ്ള്്ജാക്്ി
യില്്നിന്്്ംലത
ന്്ിേീണ്ശേച്്്േ
ര്്ക്്ര്് അരിമ്്്ര്്
േേീതില്്് മകന്്
പസമണ്് (64) മ
രിച്്്. സംസക്്്ാ
രംലനട്പ്ഴലസ
്്്്ശജാണ്്ബാബറ്്്ീസ്്്്്േള്്ിലസമിശത്്രിയി
ല്്നടക്്്ം.ഭാരയ്:ഓമന.മക്്ള്്:സനീഷ,്സി
നി.മര്മക്്ള്്:ഫിശജാ,മിനി.

നിയനതൂൂൂണംേിടൂൂ
പേടൂൂിഓപടൂാൂറികൂൂഇടിചൂ്ൂ
യൂോവൂമരിചൂൂൂ
പ്ന്്യ്ര്്ക്്്ളം:ആ
റ്്്പ്േംലസ്്്്ആ്്്
ണീസ് േടക്്്ഭാഗം
താമസിക്്്ന്്േശരത
നായമ്പ്്ടയില്്മ്േ
മ്്ദ് മകന്് അഷേ
ഫ(്49)ആണ്മരിച്്ത.്
ഇന്്ലലകാലത്്്11മ
ണിശയാലട ആയിര്
ന്്്സംഭേം.േടശക്്
കാട്ഭാഗത്്്നിന്്്േ
ന്്ിര്ന്്ലേട്്ിഓശട്ാ്േിക്്ഇശതദിേയില്്േന്്
സക്്ട്്േിലന മേികടക്്ാന്് തേ്മിക്്്ന്്തിനിലട
എതിര്്ദിേയില്്നിന്്്േന്്ിര്ന്്ോേനലത്്
കണ്്്ലേട്്ിച്്താണ്അേകടകാരണം.ത്ടര്്ന്്്
സക്്ട്്ര്്യാതത്ക്്ാരലനഇടിക്്്കയം്നിയതത്്്
ണംേിട്്ലേട്്ിഓശട്ാ്േിക്്അഷേഫിലനഇടിച്്്മ
തില്്തട്്ിനില്്ക്്്കയായിര്ന്്്.
േീടിന്മ്ന്്േേംശോഡര്കില്്കാട്പ്്ിടിച്്്കി
ടന്്ിര്ന്്പ്ല്്്കള്്വ്ത്്ിയാക്്്ന്്തിനിലടയാ
ണ്അേകടംഉണ്്ായത.്എടപ്്ാള്്സവ്ശദേിയ്ലട
ഉടമസ്്തയില്ള്്ലേട്്ിഓശട്ാ്േിക്്യാണ്അേ
കടത്്ില്്ലേട്്ത.്ഇര്മ്്്പേപ്്്കയറ്്ിേരിക
യായിര്ന്്് ഓശട്ാ്േിക്്. അേകടത്്ില്്ലേട്്
സക്്ട്്ര്്യാതത്ികന്േരിക്്്േറ്്ിയിട്്ില്്.പേല
ത്്്ര്്ആക്്സ്ആംബ്ലന്്സ്തേ്േര്്ത്്കര്്സ്്
ലലത്്ത്്ിേരിശക്്റ്്അഷേഫിലനക്ന്്ംക്ളം
ശോയല്്ആശ്േതത്ിയില്്എത്്ിലച്്ങ്്ിലം്ജീേ
ന്്രക്്ിക്്ാനായില്്.ദീര്്ഘകാലംഖത്്േില്്ശജാ
ലിലചയത്ിര്ന്്അഷേഫ്ശലാക്്്ഡൗണിന്ക്
േച്്്മ്മ്്ാണ്കയ്ാന്്സല്്ലചയത്്നാട്്ില്്േന്്
ത.് ഭാരയ്:നൗഷിേ. മക്്ള്്:ആദില്്,അന്്ഷിത.
ശോലീസ്എത്്ിശമല്്നടേടിക്്്ശേഷംകബേട
ക്്ംനടത്്്ം.

യൂോവൂമൂങൂൂിമരിചൂൂൂ
അങ്്മാലി: സ്ഹ്ത്്്ക്്ശളാലടാപ്്ം ലനട്മ്്ാ
ശശ്്രിക്റ്ത്്ിലശക്ാ്ട്ചിേയില്്ക്ളിയക്്്്ന്്
തിനിലടയ്ോവ്മ്ങ്്ിമരിച്്്.തമിഴന്ാട്കടല്ര്്
സവ്ശദേിലേങ്്ിശടേന്്(21)ആണ്മരിച്്ത.്േര്്ഷ
ങ്്ളായിഅത്്ാണിശകതദ്്്ീകരിച്്്ലസപട്ിക്ടാ
ങ്്്ശ്ചീകരിക്്്ന്് ലതാഴിലാളി സംഘത്്ിലല
അംഗമാണ.് ഇേര്് ലതാഴിലാളികള്് േതിോയി
ഈ ചിേയിലാണ്ക്ളിക്്ാറ്ള്്ത.് ലചാവ്്ാഴച്
ശജാലികഴിഞ്്ശേഷംപേകിട്്്3.30-ഓലടയാ
ണ്ലേങ്്ിശടഷ്രണ്്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ശളാലടാപ്്ംചി
േയില്്ക്ളിക്്ാനലത്ി്യത.്മ്േരം്മദയ്േിച്്ിര്
ന്്്ലേന്്ാണ്അേിയ്ന്്ത.്
സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്്ക്ളികഴിഞ്്്മടങ്്്ശമ്ാ്ള്്
ലേങ്്ിശടഷ്ചിേയില്്നീന്്്കയായിര്ന്്്.ഏലേ
കഴിഞ്്ിട്്്ംമടങ്്ിലയത്്ിയില്്.അശതാലടസ്
ഹ്ത്്്ക്്ള്്ചിേയിലലത്ി്അശന്വഷിച്്ശപ്ാ്ഴം്
കണ്്ില്്.ത്ടര്്ന്്്നാട്്്കാലരേിേരംഅേിയിക്്്
കയായിര്ന്്്.ഇശതത്ടര്്ന്്്അങ്്മാലിഅഗ്്ിര
ക്്ാശസനയിലലമ്ങ്്ല്്േിദഗദ്ര്്മ്ക്്ാല്്മണി
ക്്്ശോളംചിേയില്്തിരച്്ില്്നടത്്ിയശേഷമാ
ണ്മ്തശദേംകലണ്്ട്ത്്ത.്
ആറ്മീറ്്ശോളംമാേിചിേയില്്അടിഞ്്്ക്ടി

യലചളിയില്്പ്ണ്്നിലയിലായിര്ന്്്.ലേരി
യാറ്മായിസംഗമിക്്്ന്് ലചങ്്ല്്ശത്ാ്ടില്്്
പകേഴിയാണ്ക്റ്ത്്ിലശക്ാ്ട്ചിേ.20അടി
ശയാളംആഴമ്ള്്ചിേഏതാനം്േര്്ഷംമ്മ്്ാ
ണ്േീതിയം്ആഴവം്ക്ട്്ിനേീകരിച്്ത.്അടിഒ
ഴ്ക്്്ംേക്്മാണ.്മ്തശദേംആല്േജില്്ാആ
ശ്േതത്ിയിശലക്്്മാറ്്ി.

എലിപൂൂനിബാധിചൂ്ൂേീടൂൂമൂൂമരിചൂൂൂ
കാസര്്ശഗാഡ:്എലിപ്്നിബാധിച്്്ചികിത്്യിലാ
യിര്ന്് േീട്്മ്് മരിച്്്. ലേള്്രിക്്്ണ്്് േരിസര
ലത്്കണ്്ല്്്ഭാരയ്മാധേി(51)യാണ്മരിച്്ത.്എ
ലിപ്്നിബാധിച്്്മാധേിഒരാഴച്്്യായിേരിയാരം
ലമഡിക്്ല്്ശകലളജ്ആശ്േതത്ിയില്്ചികിത്്യി
ലായിര്ന്്്.മക്്ള്്:സൗമയ്,മിനി,േിജയന്.്േരിയാ
രംലമഡിക്്ല്്ശകാലളജ്ആശ്േതത്ിയില്്ശോസ്്്്്
ശമാര്്ട്്ംനടേടികള്്ക്്്ശേഷംമ്തശദേംശകാേിഡ്
ശത്ോശട്ാ്ശകാള്് തേ്കാരംേീട്്്േളപ്്ില്്സംസക്രി
ച്്്.തഗ്ാമേഞ്്ായത്്്േരിധിയില്്േീട്്മ്്എലിപ്്നി
ബാധിച്്് മരിച്്ശതാലടആശരാഗയ് േക്പ്്് ജനങ്്
ള്്ക്്്ജാതഗ്തനിര്്ശദ്്േംനല്്കിയിട്്്ണ്്്.ഇതിനിട
യില്്ഗ്േനാഥലനഎലിപ്്നിബാധിച്്്ആശ്േ
തത്ിയില്്തേ്ശേേിപ്്ിച്്്.ഇയാള്ലടആശരാഗയ്സ്്ി
തിഗ്ര്തരമല്്.

സക്ൂടൂൂറിലൂൂപോകപേ
കൂഴഞൂൂൂേീണൂമരിചൂൂൂ
തലശേരി:സക്്്്ട്്ര്്ഓടി
ച്്് ശോകശേക്ഴഞ്്്
േീണ്മരിച്്്.തലശേരി
ഒ.േി ശോഡിലല മ്ഗള്്
ശോട്്ല്്ോര്്ട്്്ണര്്േട
ക്്്മ്്ാട് ക്ളിബസാേി
ലലതിര്േങ്്ാലത്്്മ്
േമ്്ദ് (67)ആണ്ക്ഴ
ഞ്്്േീണ്മരിച്്ത.്േീ
ട്്ിശലക്്്ശോകശേതിങ്്
ളാഴച് രാതത്ി എശട്ാ്ലട
ലകാളശേരിയില്്േച്്്ക്ഴഞ്്്േീഴ്കയായിര്ന്്്.
നാട്്്കാര്് ശചര്്ന്്്മ്േമ്്ദിലനജനേല്്ആശ്േ
തത്ിയിലലത്്ിലച്്ങ്്ിലം്ജീേന്്രക്്ിക്്ാനായില്്.
ഭാരയ്:നസീമ. മക്്ള്്:േിയാസ,്റ്ഖസ്ാന,േഫസ്ീന.
മര്മക്്ള്്:എന്്.േഫീഖ,്സല്്മത്്്,േഫീഖ.്സശോ
ദരങ്്ള്്:േശരതനായഖാലിദ,്മ്സ(ലണ്്ന്്),സീന
ത്്്,ക്ഞ്്ാല.്ലകാേിഡ്േരിശോധനയക്്്്ശേ
ഷംമ്തശദേംബന്്്ക്്ള്്ക്്്േിട്്്നല്്കം്.
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െെിമിയഹോരേിന്്്മെസമ്്രംകഴിഞ്്്.രാലാനസ്്്്ഹോമസ്ക
ത്്ീതഡ്ലിൽവച്്ായിര്ന്്്മെസമ്്രം.ഹൊട്്യംസവ്ഹദശിയം്വയ്വ

സായിയ്മായഅശവ്ിനഫിലിപ്്ാണ്വരന.അട്ത്്ബന്്്ക്്ളം്സ്ഹ്
ത്്്ക്്ളം്മാതര്ഹമചെങ്്ിൽരനങ്്ട്ത്്്ള്്്.നസപറ്്്ംബെിലാണ്വിവാ
ഹം.മെസമ്്രത്്ിന്്്ചിതര്ങ്്ളം്വിഡിഹോകളം്ഇരിഹൊെകംരനന്്
പവെലായികഴിഞ്്്.നൊവിഡ്ഹത്ോഹട്്ഹക്്ൾരാലിച്്ായിര്ന്്്ചെങ്്്
കൾ.ഒെിയനരിങ്്്െിെത്്ില്ള്്ലഹങ്്യായിര്ന്്്മിയയ്നെഹവഷം.ഓ
രരനസ്ഫാതബ്ിക്ആണ്നലഹങ്്യക്്്ായിഉരഹോരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

മലയാളത്്ിൽ്്സ്പ്്ര്്ഹിറ്്ായഅയ്്പ്്നം്ഹൊശിയം്നരല്ങ്്്െീഹമക്്ിനൊര്
ങ്്്ന്്്.നരല്ങ്്്സ്പ്്ര്്രാരംരവന്്കലയ്ാ
ൺ്്ആണ്ബിജ്ഹമഹൊന്്അെശവ്രമാക്്ി
യഅയ്്പ്്ന്്ൊയനരഅവരരിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ര
വന്്കലയ്ാണിന്്്രിെന്്ാൾ്്ദിെമായനസ
പര്ംബര്്2ന്ചിതര്ത്്ിന്്്ഔഹദ്ോരിക
തര്ഖയ്ാരെംഉണ്്ാകം്.എന്്ാൽ്്ചിതര്ത്്ിനല
പ്ഥവ്ിരാജ്അവരരിപ്്ിച്്ഹൊശിക്രയ്ന്്എ
ന്്കഥാരാതര്നത്്വിേയ്ഹസത്രരിഅ
വരരിപ്്ിക്്്ംഎന്്രീരിയിൽ്്വാര്്ത്്കൾ്്
വര്ന്്്ണ്്്.എന്്ാൽ്്രാരംഇത്വനരഅ
ന്്ിമരീര്മാെംഎട്ത്്ിട്്ില്്എന്്ാണ്അ
െിയാന്്കഴിയ്ന്്ത.്

െവൻുുകലുയാൺുു
അയുുപുുൻുുനായരാകുനുുു

ഫ ഹദ്ഫാസിലിന്്്രംഭീരതര്കെെം
നൊണ്്്തശ്ഹധ്്യമായസിെിമയാ

യിര്ന്്്തെ്ാന്്സ.്ചിതര്ംസാമ്്ത്്ികമായി
രരാേയനപ്്നട്്ങ്്ിലം്ഫഹദിന്്്തര്കെെം
ഒര്രാട്തശ്ധ്്ിക്്നപ്്ട്്്.തെ്ാന്്സ്സിെിമയി
ൽ്്ഫഹദിൽ്്രരീക്്ിച്്ത്രിലകന്്്പശ
ലിആനണന്്ാണ്അന്്വര്്െഷീദ്രെയ്
ന്്ത.്"ഒര്െെനൊപ്്ംഎങ്്നെതര്വരത്്ി
ക്്ണനമന്്രിനെക്്്െിച്്്ള്്എന്്്ധാര
ണകൾഅപ്്ാനെമാെിമെിഞ്്ത്ഉസര്ാദ്
ഹോട്്ലിൽരിലകനസാെിനൊപ്്ംതര്വര
ത്്ിച്്രിന്ഹശഷമാണ.്ആദയ്സീകവ്നസ്
ഷ്ട്്്നചയ്്്ന്്രിന്മ്നപ്ആരംരംഒന്്്
വിവരിക്്ാനഅഹദ്്ഹംആവശയ്നപ്്ട്്ത്ഞാ
െിഹപ്്ഴം്ഓര്്ക്്്ന്്്.എനന്്അമ്്രപ്്ി
ച്്്നൊണ്്്,ആരംരത്്ിനലഡയഹൊഗ്ക
ൾഅഹദ്്ഹംഏറ്്വം്ക്െഞ്്ത്ആറ്രര
ത്്ിൽഎെിക്്്മ്നരിൽഅവരരിപ്്ിച്്്.
ഞാനനഞട്്ിഹപ്്യി.കണ്്്ത്െപ്്ിക്്്ന്്
അന്ഭവംഎന്്്രെയ്ന്്രിനെക്്ാൾമാ
യികമായെിമിഷങ്്നളന്്്രെയ്ന്്രാ
കം്ഉചിരം"ഒര്തര്മ്ഖമാധയ്മത്്ിന്െ
ലക്ിയഅഭിമ്ഖത്്ിലാണ്അന്്വര്്െഷീദ്
ഇത്രെഞ്്ത.്
"രിലകനസാെിനെഹപ്്നലഒര്െെന
ആദയ്ഹെക്്ിൽരനന്്െൽക്ന്്തര്കെെം
സംവിധായകനഎന്്െിലയിൽഎനന്്
സഹത്്ഷിപ്്ിക്്്ന്്രാണ.്രഹക്,്അഹദ്്
ഹംഎനന്്അരിലം്ക്ട്രലായിഅഹെ്വ
ഷിച്്്ഹോകാനരഠിപ്്ിച്്്.അരില്നെഒര്
അഭിഹെരാവിന്്്ഏറ്്വം്മികച്്തര്കെെം
എങ്്നെകനണ്്ത്്ാനമന്്്ം!ആദയ്ഹെക്്്
ഓനകആനണങ്്ിലം്ആഅഭിഹെരാവി
ന്്്തര്കെെത്്ിന്്്മനറ്്ര്സ്ദ്്രമായ
അന്ഭവംകനണ്്ത്്ാനഒന്്ിലധികംരവ
ണഹെക്്്ഹോക്ന്്രിൽനരറ്്ിനല്്ന്്്ഞാ
നരിരിച്്െിഞ്്്.െമ്നക്്രിക്്ലം്ചി
ന്്ിക്്ാനഹോലം്കഴിയാത്്വിധംവയ്
രയ്സര്മായതര്കെെമായിരിക്്്ംമികച്്ഒ

ര്അഭിഹെരാവ്ഓഹോരവണയം്െമ്ക്്്
രരിക.അരിൊൽആറ്വരഷത്്ിന്ഹശ
ഷംതെ്ാനസ്നചയര്ഹപ്്ൾഞാനക്ട്ര
ലം്രിന്്്െരന്്ത്അഭിെയത്്ിനല'രിലക
നപശലി'ആയിര്ന്്്.
രിലകനസാെിന്്്ആപശലിമനറ്്ര്
രീരിയിലാണ്ഞാനഫഹദിൽഉരഹോരിച്്
ത.്ഫഹദിന്ആകഥാരാതര്നത്്രലരര
ത്്ിൽഅവരരിപ്്ിക്്ാനഅന്വദിക്്്ക
യായിര്ന്്്.അരിന്ഹവണ്്ിഒന്്ിലധികം
ഹെക്്്കൾഹോകാനരീര്മാെിച്്്.സാധാ
രണരരിയിൽആദയ്ഹെക്്ിൽരനന്്ഏറ്്
വം്മികച്്തര്കെെംരര്ന്്െെൊണ്ഫഹ
ദ.്െീഹെക്്ിന്്്ആവശയ്ംവര്ന്്ില്്.രഹക്്
ഞങ്്ൾപ്രിയരീരിരരീക്്ിച്്്.ഒന്്ില
ധികംഹെക്്്കൾഹോയി.ശാരീരികമായി
അരയ്ധവ്ാെംഹവണ്്ിവര്ന്്രംരങ്്ളാണ്
തെ്ാനസില്ള്്ത.്കാരണം,പഹഎെരേി
യിൽസംസാരിക്്്ന്്രാസ്്്്നെയാണ്ഫഹ
ദ്അവരരിപ്്ിക്്്ന്്ത"്അന്്വര്്െഷീദ്രെ
ഞ്്്.

ടുടാൻുുസിലുു
അൻുുവർുുറഷീദു
െിനുുുടർുുനുുതു
തിലകപുുുകൈലി

ടീഷർടുു്കകകുുലാകുുിയ
മകനോടുതലുുുകുടിധനുഷ്
ഹകരളത്്ില്

ൾനപ്്നെെി
രവധിആരാധകര്ള്്
െെൊണ്ധന്ഷ.്ഇ
ഹപ്്ഴിരധന്ഷ്രങ്്്
വച്്ിരിക്്്ന്്ഒര്ചി
തര്ത്്ിന്രിന്്ാനല
യാണ്ആരാധകര.വീ
െിന്്്നെെസിൽമക്്
ളായയാതര്യക്്്്ംലി
ങ്്യക്്്്നൊപ്്മ്ള്്ഹോനട്്യാണ്രാരംരങ്്്വച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്മ്ത്്മകനയാതര്രന്്്െീഷരട്്്എട്ത്്്
നവന്്്ംഎന്്ിട്്ത്സവ്ന്്ംെീഷരട്്ാനണന്്്രരക്്ി
ക്കയാനണന്്്മാണ്ധന്ഷ്ചിതര്ത്്ിനൊപ്്ം
ക്െിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്അച്്ന്്്യം്ഹചട്്ന്്്യം്അെി

കണ്്്ലിങ്്ധന്ഷിന്്്ച്മലിൽകയെിയിരിക്്്കയാ
ണ.്നോത്ഹവധന്ഷ്രന്്്സിെിമകനളക്്്െിച്്്ള്്വി
ഹശഷങ്്ൾമാതര്മാണ്ഹോഷയ്ൽമീഡിയയിൽരങ്്്വ
യക്്്ാറ.്അരിൊൽരനന്്ആരാധകര്നെഇെയിൽചിതര്ം
പവെലായിക്്ഴിഞ്്്.രേെീകാന്്ിന്്്മ്ത്്മകൾഐ
ശവ്രയ്ഹയയാണ്ധന്ഷ്വിവാഹംകഴിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്2004
ആയിര്ന്്്ഇര്വരം്വിവാഹിരരായത.്

വിവാഹതുുിനു
ഒരുങുുിമിയഎസ.്പി

ബാലസുബബുമണയുതുുിനു
വേണുുിബപുാർതുുിചു്ു
മമുുുടുുി
എസ.്രിബാലസ്തബ്ഹ്്ണയ്ത്്ിന്്്ഹോര
സൗഖയ്ത്്ിൊയിതര്ാര്്ഥിക്്്ന്്്നവ
ന്്്മമ്്്ട്്ി.സര്്വ്്ശക്്ന്്അഹദ്്ഹ
നത്്രഴയആഹോരയ്സ്്ിരിയിഹലക്്്
രിരിനകഎത്്ിക്്നട്്നയന്്്ംഅഹദ്്
ഹംനഫയസ്്ബ്ക്്ിൽക്െിച്്്.എസ.്
രിബാലസ്തബ്ഹ്്ണയ്ംസാെിന്്്ഹവ
രത്്ില്ള്്രിരിച്്്വരവിൊയിതര്ാ
ര്്ഥിക്്്ന്്്.സവ്ാരികിരണം,അഴകന്്
എന്്ീരണ്്്സിെിമകളിൽ്്അഹദ്്ഹം
രാെിയരാട്്്കളിൽ്്അഭിെയിക്്ാന്്
എെിക്്്ഭാരയ്ംലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.സര്്വ്്ശ
ക്്ന്്അഹദ്്ഹനത്്രഴയഅവസ്്യി
ഹലക്്്മെക്്ിനൊണ്്്വരനട്.്മമ്്്ട്്ി
ക്െിച്്്.ഈമാസംഅഞ്്ിൊണ്നൊ
വിഡ്ബാധനയത്്്െര്്ന്്്എസ്രി
ബാലസ്തബ്ഹ്്ണയ്നത്്ആശ്രതര്ിയി
ൽതര്ഹവശിപ്്ിച്്ത.്കഴിഞ്്ദിവസം
അഹദ്്ഹത്്ിന്്്ഹൊവിഡ്രരിഹോധ
െഫലംനെരറ്്ീവായരായിനരറ്്ായ
വാര്്ത്്വന്്ിര്ന്്്.എസ.്രി.ബിയ്നെ
മകന്്ൊംചരൺ്്വാര്്ത്്െിഹഷധിച്്്
നൊണ്്്ഇന്്നലരനന്്വീഡിഹോ
ഹോസ്്്്്നചയര്ിര്ന്്്.ഇനപ്്ഴം്നവ
്്്ിഹലറ്്െിന്്്സഹായഹത്്നെയാണ്
അപ്്കഴിയ്ന്്നരന്്്ംദയവായിഅ
സരയ്മായവാരത്്കൾതര്ചരിപ്്ിക്്ര്
നരന്്്ംൊംചരൺ്്രെഞ്്്.ഓരസ്്്്്
13ന്രാതര്ിഹോനെഅഹദ്്ഹത്്ിന്്്
ആഹോരയ്െിലവഷളാവ്കയായിര്
ന്്്.ഹോംകവ്ാെപ്്്ന്്മരിനയന്്്
ഹോക്്ര്്മാര്്രെനഞ്്ങ്്ിലം്എസ്രി
ബിസവ്ന്്ംരീര്മാെതര്കാരംആശ്ര
തര്ിയിൽ്്കഴിയ്കയായിര്ന്്്.

ഫ ഹദ്ഫാസിലിനെൊയകൊക്്ിമഹഹ
ഷ്ൊരായണന്്ഒര്ക്്്ന്്‘സീയ്

സ്ൺ’എന്്ചിതര്ത്്ിന്്്നത്െയിലര്്എത്്ി.
ശരിക്്്ംതര്ില്്െിപ്്ിക്്്ന്്രീരിയിലാണ്നത്െ
യിലര്്ഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഫഹദിന്്്ആ
രാധകര്്ഏനെതര്രീക്്ഹോനെകാത്്ിരിക്്്
ന്്ചിതര്മാണിത.്ആമഹോൺപത്രംവഴിയാ
ണ്ചിതര്ംെിലീസ്നചയ്്്ന്്ത.്.ഹെക്്്ഓഫ,്മാ
ലിക്എന്്ീചിതര്ങ്്ൾക്്്ഹശഷംഫഹദം്മ
ഹഹഷ്ൊരായണനം്ഒന്്ിക്്്ന്്ചിതര്ംക്
െിയാണിത.്ദരശെരാഹേതദ്്്ന,ഹോഷനമാ
രയ്്എന്്ിവരാണ്മറ്്്തര്ധാെരാരങ്്ൾ.ഒന്്
രമണിക്്്രപദരഘയ്മ്ള്്ഈചിതര്ംപ്ര
ണമായം്ഐഹോണിലാണ്ചിതര്ീകരിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്ചിതര്ത്്ിന്്്രിരക്്ഥ,എഡിറ്്ിങ,്
നവര്്ചവ്ൽസിെിമാനറ്്തര്ഫിഎന്്ിവെിരവ
ഹിച്്ിരിക്്്ന്്തം്സവിധായകന്്മഹഹഷ്ൊ
രായണന്്ആണ.്ഫഹദ്ഫാസിലിന്്്വീട്ഉ
ൾപ്്നെനൊഹക്്ഷൊക്്ി,തക്്ഇല്്ാനരച്ര്
ങ്്ിയഇന്്ഹോര്്നൊഹക്്ഷന്കളില്മായ്
പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയഒര്രരീക്്ണചിതര്മാണ്
‘സീയ്സ്ൺ’.ഫഹദ്ഫാസിൽആണ്െിരമാ
ണം.സംരീരംഹോരിസ്ദ്്ര.ഛായാതര്ഹണം
സബിനഉരളികണ്്ി.

സസ്പെൻസുകൾ
നിറചുു്
സീയുസുൺ
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ഓഹിബയാ:രര്ക്്ില്്നിന്്്മ്ക്്നായിനട
ന്്ീസ്ബകാര്്ട്്ില്്തിരിനച്്ത്്ിയപേ്ിട്്ീഷ്സ്
പ്്ര്്താരംആന്്ഡിമനറയക്്്്ആദയ്പേ്ബദ്്
യജയം.നെബസ്്്്ണ്്ആന്്ഡ്സബതണ്്ഓപ്്
െിനന്്്രണ്്ാംറൗണ്്ില്്മനറബലാകഏഴാം
നമ്്ര്്ജര്്മ്്നിയ്നടഅലകസ്ാണ്്ര്്സവ്ബര
െിനനരരാജയനപ്്ട്ത്്ി,സബ്കാര്്:6-3,3-6,
7-5.2017ന്ബേഷംബലാകറാക്്ിനലആദയ്ര
ത്്ില്ള്്ഒര്താരനത്്മനറബതാല്്പ്്ിക്്്
ന്്ത്ഇതാദയ്ം.
യ്എസ്ഓപ്്െിന്മ്ന്്പ്എതിരാളികള്്ക്്്
മ്ന്്റിയിപ്്്നല്്കിയാണ്മനറസവ്ബരെിനന
നകട്്്നകട്്ിച്്ത.്ആദയ്നസറ്്ില്്മനറയ്നട
ബഷാട്്്കള്നടസെെിധയ്ത്്ിന്മ്ന്്ില്്
സവ്ബരെിന്രിടിച്്്നില്്ക്്ാനായില്്.എന്്ാ
ല്്രണ്്ാംനസറ്്ില്്സവ്ബരവ്അബതനാെയ
ത്്ില്്തിരിച്്ടിച്്്.നിര്്ൊയകമ്ന്്ാം
നസറ്്ില്്മനറത്ടക്്ത്്ില്്സവ്ബരെിനന്്്

സര്്വ്ബപ്േക്്്നെയത്്മ്ന്്ില്്ക്്യറി.എ
ന്്ാല്്നരാര്തിക്്ളിച്്സവ്ബരവ്നാല്ത്ട
ര്്നെയിമ്കള്്ബരാക്്റ്്ിലാക്്ിെിജയത്്ി
ന്അര്കിനലത്്ി.രബക്,്രണ്്ാംസര്്വ്
കളിനലരിഴവ്കള്്സവ്ബരെിനനരിബന്ാ്ട്്
ടിച്്്.സവ്ബരവ്അഞ്്്ഡേിള്്ബഫാള്്ട്്്കള്്
െര്ത്്ിയബതാനടമ്ന്്്നെയിമ്കള്്ത്ട
ര്്ച്്യായിസകക്്ലാക്്ിമനറെിജയംരിടി
നച്്ട്ത്്്.
ലിതവ്ാനിയയ്നടറിച്്ാഡ്നേറാക്്ിസിനന
7-6,6-4ന്ത്രത്്ിബലാകഒന്്ാംനമ്്ര്്
നസര്്േിയയ്നടനനാൊക്ബദ്യാബക്ാ്െിച്്്ം
മ്ബന്്റിയിട്്്ണ്്്.അബതസമയം,ഓസപ്ട്ിയ
യ്നടനഡാമിനിക്നതയിമിനനനസര്്േിയ
ന്്താരംഫിലിപ്്്പക്ബജാെിച്്്അട്്ിമറിച്്്
(6-2,6-1).െനിതകളില്്അബമരിക്്യ്നട
നസറീനെിലയ്ംസ്അട്ത്്റൗണ്്ിബലക്്്ടി
ക്്നറ്്ട്ത്്െരില്്നപ്്ട്ന്്്.

റിബയാഡിജനീബറാ:പേ്സീലിയന്്ഫ്
ടബ്ോള്്ഇതിഹാസംനറാൊള്്ഡീ
ബന്യായക്്്്രരാബെ്വയിനലജയിലില്്നി
ന്്്ംബമാെനം.അഞ്്്മാസബത്ാ്ളമാ
യിരരാബെ്വയില്്ക്ട്ങ്്ിക്്ിടക്്്ന്്
താരത്്ിന്നാട്്ിബലക്്്മടങ്്ാന്്ബകാട
തിഅന്മതിനല്്കി.െയ്ാജരാസബ്രാ
ര്്ട്്്മായിരരാനെ്വയില്്എത്്ിനയന്്്ക
നണ്്ത്്ിയതിനനത്ടര്്ന്്്മാര്്ച്്്ആറി
നാണ്നറാൊള്്ഡീബന്യാനയയം്സ
ബഹാദരന്്ബറാേര്്ബട്ാ്ഡിഅസ്്ിസം്ര
രാനെ്വയില്്രിടിയിലായത.്
സംഭെത്്ില്്അറസ്്്്്നെയ്്നപ്്ട്്നറാ

ൊള്്ഡീബന്യാനയത്ടക്്ത്്ില്്ജയി
ലിലായിര്ന്്്രാര്്പ്്ിപ്്ിച്്ിര്ന്്ത.്ഒര്
മാസനത്്ജയല്്ൊസത്്ിന്ബേഷം
ബഹാട്്ലില്്നിയപന്്്െങ്്ബളാനടകഴി
യാന്്അന്മതിനല്്ക്കയായിര്ന്്്.
90,000ബഡാളര്്രിഴയടച്്ാണ്ഇബപ്ാ്ള്്
നാട്്ിബലക്്്മടങ്്്ന്്ത.്1,10,000ബഡാളര്്
സബഹാദരനം്രിഴയായിഅടബക്്ണ്്ിെ
രം്.പേ്സീല്്ബകാടതി2015ല്്നറാൊ
ള്്ഡീബന്യായ്നടരാസബ്രാര്്ട്്്തടഞ്്്
നെച്്ിര്ന്്്.ഇബതത്ടര്്ന്്ാണ്െയ്ാജ
രാസബ്രാര്്ട്്്മായിതാരംഒര്രരിരാടി
യില്്രനക്്ട്ക്്ാന്്രരാബെ്വയില്്എ
ത്്ിയത.്
നറാൊള്്ഡീബന്യായക്്്്ബലാകനത്്

ഏത്രാജയ്ബത്്ക്്്ബെെനമക്്ിലം്ബരാ

കാന്്ഇബപ്ാ്ള്്അന്മതിയ്നണ്്ന്്്ം
എന്്ാല്്സ്്ിരംെിലാസംമാറ്്്കയാ
നെക്്ില്്അറിയിക്്െനമന്്്ംബകാട
തിനിര്്ബദ്്േിച്്്.നറാൊള്്ഡീബന്യാെയ്ാ
ജരാസ്ബോര്്ട്്്െിഷയത്്ില്്ഗ്ഢാ
ബലാെനനടത്്ിയതായികര്ത്ന്്ിനല്്
ന്്്ംബകാടതിെയ്ക്്മാക്്ി.നറാൊഡീ
ബന്യായ്നടസബഹാദരന്്ഡിഅസീസ്

നമാബററപേ്സീലില്്ബകാടതിക്്്മ്ന്്രാ
നകഓബരാനാല്മാസംക്ട്ബമ്ാ്ഴം്
റിബപ്ാ്ര്്ട്്്നെയ്്െം.എക്്ാലബത്്യം്
മികച്്ഫ്ടബ്ോള്്താരങ്്ളിനലാരാളാ
യാണ്നറാൊള്്ഡീബന്യാെിലയിര്ത്്
നപ്്ട്ന്്ത.്2002ല്്പേ്സീല്്ബലാകകപ്്്
ബനടിയബപ്ാ്ള്്നിര്്ൊയകരങ്്്െഹിച്്
താരം2005ല്്ോലണ്്ഡിഓര്്അൊ

ര്്ഡം്സവ്ന്്മാക്്ിയിര്ന്്്.ോഴസ്
ബലാെ,എസിമിലാന്്,രിഎസജ്ിത്ട
ങ്്ിയക്്ബ്്്കള്്ക്്്ബെണ്്ിയം്കളിച്്്.
കളിക്്ളത്്ിന്പ്റത്്്അച്്ടക്്മില്്ാ
ത്്ജീെിതത്്ിനന്്്ബരരില്്രലബപ്ാ്ഴം്
രഴിബകട്്ിട്്്ള്്നറാൊള്്ഡീബന്യായക്്്്
പേ്സീലിബലക്്്ള്്മടക്്ംഏനറആേവ്ാ
സകരമാണ.്

റൊണാൾഡീനയ്ോ
ജയിൽനോചിതയായി

സവ്ശരവിഗനതകർത്്്
മഗെതിരിഗച്ത്്്ി

നയ്്ഡല്്ഹി:ഇന്്്യനപര്ീമിയരലീ
ഗ്13-ാംസീസെിന്ള്്ഉബത്്
ജകമര്ന്്്രരിബോധനാര
ദ്്തിയില്്അന്്ിമതീര്മാ
നനമട്ത്്്ബദേീയഉബത്്ജ
കെിര്ദ്്ഏജന്്സി(നാ
ഡ).യ.്എ.ഇയില്്നസപറ്്്ം
േര്്19-ന്ആരംഭിക്്്ന്്ട്
ര്്െനമന്്്ിന്ള്്നടരടിപക്മ
ങ്്ള്്തയാറാക്്ികഴിഞ്്തായി
നാഡഅറിയിച്്്.ഇത്പര്കാരംഉ
ബത്്ജകെിര്ദ്്പര്െര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്ായി
യ്എഇയില്്അഞ്്്ബഡാപ്്്കണ്്ബപ്ടാള്്
നസന്്്റ്കള്്(ഡിസിഎസ)്നാഡഒര്
ക്്്ം.ഓബരാഡിസിഎസ്കള്്െീതംമത്്

രബെദികളായദ്ോയ,്ഷാര്്ജ,അബ്ദാ
േിഎന്്ിെിടങ്്ളിലം്മറ്്്രണ്്്ബകപദ്്്
ങ്്ള്്രരിേീലനബെദികളായദ്ോയ്
ഐസിസിഅക്്ാഡമിയിലം്അബ്
ദാേിയിനലസയ്്ിദ്പക്ിക്്റ്്്ബസ്്്്ഡിയ
ത്്ില്മാണ്ഒര്ക്്്ക.
രരിബോധനകള്്മത്്രബെദികളി

ല്്നെച്്്മാപത്ംമതിനയന്്്ബഡാപ്്്ക
ണ്്ബപ്ടാള്്ഓഫീസര്്മാര്്ക്്്(ഡിസിഒ)നി

ര്്ബദേംനല്്കിയിട്്്നണ്്ന്്്നാഡഡയറ
കറ്്്ര്്നെിന്്അെര്്ൊള്്രറഞ്്്.മറ്്്രരി

ബോധനകള്്രരിേീലനബെദികളിനലബകപദ്്്ങ്്ളില്്
നടത്്്ം.ട്ര്്െനമന്്്ിനിനടതാരങ്്ള്നട50സാമ്്ി
ള്കള്്ബേഖരിച്്്രരിബോധനനടത്്്ം.യ്റിന്്സാ
മ്്ിള്്ക്ടാനതആെേയ്നമക്്ില്്രക്്സാമ്്ിള്ക

ളം്ബേഖരിക്്്ം.രാജയ്ാന്്രതാരങ്്നളക്ടാനതെി
രാട്ബകാഹ്ലി,എം.എസ്ബധാനി,ബരാഹിത്േര്്മഎ
ന്്ിെരടക്്മ്ള്്ഇന്്്യന്്താരങ്്നളയം്രരിബോധ
നയക്്്്െിബധയരാക്്ാന്്നാഡയക്്്്അന്മതിയ്
ണ്്്.ട്ര്്െനമന്്്ിനായിഅഞ്്്ബരരടങ്്ിയമ്ന്്്
സംേങ്്ള്്നസപറ്്്ംേര്്ആദയ്ൊരംയ്എഇയിബല
ക്്്തിരിക്്്ം.യ്എഇയിബലക്്്പ്റനപ്്ടം്മ്മ്്്ം
എത്്ിയബേഷവം്സംേത്്ിനലമ്ഴ്െന്്ആള്ക
നളയം്ബകാെിഡ്രരിബോധനയക്്്്െിബധയരാ
ക്്്ം.കഴിഞ്്12സീസണ്കളിലായിഐ.രി.എല്്ി
ല്്താരങ്്ള്നടസാമ്്ിള്്ബേഖരെവം്രരിബോധ
നയം്നടത്്ിയിര്ന്്ത്സവ്ീഡനന്്്ഇന്്്ര്്നാഷെ
ല്്ബഡാപ്്്നടസ്്്്്ആനഡ്മാനനജന്മന്്്്(ഐഡിടി
എം)ആയിര്ന്്്.2019മ്ന്്ാംരാദംമ്തലാണ്േി
സിസിഐനാഡയ്നടരരിധിയില്്െന്്ത.്

ഐപിഎൽ:നാഡയണ്്്്സക്്്ിക്്്ക
നൊളംബോ:മ്ന്്പേ്ീലക്്ന്്
നടസ്്്്്ഓപ്്െറായതരംെര
രെെിതാനപക്ിക്്റ്്ിനന്്്എ
ല്്ാബഫാര്്മാറ്്ില്്നിന്്്ംെി
രമിച്്്.32നടസ്്്്്കളില്്നി
ന്്്1792റണ്്സാണ്രരെ
െിതാനബനടിയിട്്്ള്്ത.്
2009ല്്രാക്്ിസ്്ാനിനലമ
റക്്ാനാപെ്ഹിക്്്ന്്ട്റില്്
അംെമായിര്ന്്താരംകറാ
ച്്ിയില്്തനന്്്നടസ്്്്്അര
ബങ്്റ്്ംനടത്്ിയിര്ന്്്.

രിന്്ീട്ലാബഹാറില്്ടീം
േസ്ആപക്മിക്്നപ്്ട്്ബപ്ാ്ള്്
രര്ബക്്റ്്താരങ്്ളില്്ഒരാ

ളായിര്ന്്്രരെെിതാന.
രിന്്ീട്ഇന്്്യയന്ക്്തിനര
2010ല്്ത്ടനരേതകങ്്ള്്
ബനടിയതാരം2012ല്്നയ്്
സിലാണ്്ിലാണ്അെസാന
നടസ്്്്്കളിച്്ത.്അന്്ാരാ
പട്്്തലത്്ില്്അധികംപര്
ഭാെംഉണ്്ാക്്ിയിനല്്ക്്ിലം്
ഫസ്്്്്ക്്ാസ്്്പക്ിക്്റ്്ില്്
15000ത്്ിബനാടട്ത്്്റ
ണ്്സം്40േതകങ്്ളം്
ബനടിതനന്്്സ്്ാനംക്തയ്
മായിബരഖനപ്്ട്ത്്ിയാണ്
തരംെരരെെിതാനമട
ങ്്്ന്്ത.്

ശശ്ീലങ്്നതാരംതരംഗപരണവിതാനവിരമിച്്്

ക്ട്്ിപക്ിക്്റ്്ിനനനിയപന്്്ിക്്്
ന്്ത്ഓളറൗണ്്രമാരതനന്്

യാണ.്സബ്ോടനാത്്കമായോറ്്ി
ങ്്ില്നടയം്നിരൊയകെിക്്റ്്്ബന
ട്്ങ്്ളില്നടയം്ഏത്നിമിഷവം്മ
ത്്രതങ്്ളക്്്അന്ക്ലമാക്്ാന
മിട്ക്്്ള്്ഒര്രിടിഓളറൗണ്്രമാര
ഇക്്്റിയം്ദ്ോയിയിലഎത്്ിയി
ട്്്ണ്്്.എട്്്പഫ്ാസഞ്്സികളിലം്ക്
ട്തലരെംമ്ടക്്ിൊങ്്ിക്്്ട്്ിയ
തം്ഓളറൗണ്്രമാനരതനന്്യാണ.്
ഏഴ്ഓളറൗണ്്രമാര്മായിരട്്ികയി
ലമ്ന്്ിലനിലക്്്ന്്ത്സണസറ
സഴസ്്സഹദരോദ്തനന്്യാണ.്

മം്ബൈഇന്്്േന്്സ്
കിബരാണ്്നരാള്്ാര്്ഡ,്നതാ
ന്്കവ്ാള്്ട്്ര്്സനല്്,നഷ
ര്്നഫയന്്്റ്തര്്ബഫാര്്ട്്്
എന്്ീെിബദേഓളറൗ
ണ്്രമാരനക്്പ്്ംപക്്
നാല്്രാണ്്്യ,ഹാ
ര്്ദിക്രാണ്്്യ,പര്ി
ന്്സ്േല്്െന്്്റായ്
എന്്ിെരാണ്ഓള
റൗണ്്രമാര.നഡത്്്
ഓെറ്കല്്അതിബെെം
റണ്്നസട്ക്്ാന്്കഴിയ്ന്്
ഓസീസ്താരംനതാന്്ക്ള്്ട്്ര്്
സനലിനനഈസീസെിലാണ്അെ
ര്്ടീമിനലത്്ിച്്ത.്നരാള്്ാര്്ഡിനനാ
പ്്ംെമ്്നടിക്്്ബേഷിയ്ള്്മം്സേ
താരമാണ്അബദ്്ഹം.ഇന്്്യന്്താരങ്്
ളിബലക്്്െന്്ാല്്മം്സേയ്നടത്
റ്പ്്്െീട്്്കളാണ്രാണ്്്യപേ്ബദഴസ്.്

റചബന്്സ്പ്്ര്്കിങസ്്
െിനഡീസ്സ്പ്്രതാരഡവ്യന്്്

പേ്ാബൊ,സാംകനറന്്,മിനച്്ല്്സാ
ന്്്്നര്്എന്്ിെരനക്്പ്്ംഇന്്്യനതാ
രങ്്ളായരെീപദ്്്ജബഡജ,ബകദാര്്ജാദ
വ,്സ്ബരഷ്നറയന്എന്്ീഓളറൗണ്്
രമരാണ്ഈസീസെിലം്മഞ്്ക്്്
പ്്ായത്്ിലഇറങ്്്ന്്ത.്ഇംഗ്്ീഷ്ഓ
ള്്റൗണ്്ര്്സാംകനറന്്ഈസീസെി

ലാണ്സിഎസന്കയിനലത്്ിയത.്െി
ബദേികളില്്പേ്ാബൊയം്കനറന്മാ
വം്സിഎസന്കയ്നടത്റ്പ്്്െീട്്്ക
ള്്.ഇന്്്യന്്താരങ്്ളില്്സ്ബരഷ്നറ
യന്യം്രെീപദ്്്ജബഡജയ്മാണ്കഴി
ഞ്്സീസണ്കളിനലല്്ാംതനന്്നെ
സന്്യക്്്്െിജയനൊര്ക്്്ന്്തില
നിരൊയകമായത.്

കിങസ്്ഇേേന്്േഞ്്ാബ്
നജയിംസ്നീഷാം,നഗ്്ന്്മാകന്സ്വ

ല്്,പക്ിസ്ബജാര്്ഡന്്എന്്ീെിബദേ
താരങ്്ളനക്്പ്്ംദീരക്ഹ്ഡ,നക
ൌതം,ഹര്്പേ്ീത്പേ്ാര്്എന്്ിെരം്
ഓളറൗണ്്രമാര്നടരട്്ികയില്ണ്്്.ക
ന്്ിഐരിഎല്്കിരീടംലക്്്യമിട്്ാണ്

നകഎല്്രാഹ്ലിനന്്്കിങസ്്ഇ
ലെന്്രഞ്്ാബ്അക്്ത്്ട്്ി
ലിറങ്്്ക.ഇതിന്ള്്ആ
ദയ്രടിയായാണ്10.75
ബകാടിക്്്ഓസബ്പ്ടലിയ
ന്്സ്പ്്ര്്ഓള്്റൗണ്്ര്്
നഗ്്ന്്മാക്സ്നെല്്ിനന
ടീമിനലത്്ിച്്ത.്എന്്ാ
ലഇന്്്യന്്ഓള്്റൗണ്്
ര്്മാര്്മ്ന്്്ബരരം്ബദേീ
യടീമിനായിഇത്െനരഅര

ബങ്്റിയിട്്ില്്ാത്്െരാണ.്

നോല്്ക്്ത്്ബയറ്്്ബെനഡഴസ്്
സ്പ്്രതാരംആനദ്്റസ്്ല്്,സ്നി

ല്്നനരയന്്്,പക്ിസ്പെ്ീന്്എന്്ീെി
ബദേികളനക്്പ്്ംനിതീഷ്റാനെമാ
പത്മാണ്സവ്ബദേത്്്നിന്്്
ള്്ത.്സീസെിലഏറ്്
വം്ക്റച്്്ഓള്്റൗ
ണ്്ര്്മാര്ള്്ടീം
ബൊല്്ക്്ത്്
സനറ്്്സറബഡ
ഴസ്ാണ.്മ്ന്്്
െിബദേികളം്ഒ
ര്ഇന്്്യന്്താ
രവ്മടക്്ംനാ
ല്ബരര്്മാപത്ബമ
നകനകആര്്നിരയി

ല്ള്്്.ഇെരില്്െിന്്ഡീസ്ബജാടിക
ളായറസ്്ലം്നനരയന്ം്നകനകആ
റിനന്്്മാച്്്െിന്്ര്്മാരാണ.്ഏകഇ
ന്്്യന്്സാന്്ിധയ്മായനിതീഷ്റാെ
യക്്്്െലിയബറാളായിരിക്്്ംഈസീ
സെില്ണ്്ാവ്ക.

നൊയല്്ചാേനഞ്്ഴസ്്ൈാംഗ്്്ര്്
പക്ിസ്ബമാറിസ,്ഇസ്ര്ഉദാ

ന,ബമായിന്്അലിഎന്്ിെ
രനക്്പ്്ംഇന്്്യനയ്െ
താരങ്്ളായേിെംദ്
നേ,രെന്്ബനെി,ൊ
ഷിങട്ണ്്സ്ദ്്ര്്എ
ന്്ിെരാണ്ഓളറൗ
ണ്്രമാര്നടരട്്ികയി
ല്ള്്ത.്എന്്്ംഎന്്്
രസടനരമാര്നടബോളി
ല്ള്്ബറായല്്ോംഗ്്്ര്്
കന്്ിഐരിഎല്്കിരീടം
ലക്്്യമിട്്ാണ്ഇത്്െെദ്ോ
യിലഎത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഈസീ
സെിന്മ്ബന്ാ്ടിയായ്ള്്ബലലത്്ി
ല്്എല്്ാെനരയം്നെട്്ിച്്്നകാണ്്ാ
ണ്ദക്്ിൊപഫ്ിക്്ന്്ഓള്്റൗണ്്ര്്
പക്ിസ്ബമാറിസിനനഅെര്്ൊങ്്ിയ
ത.്ഇന്്്യന്്താരങ്്ളായേിെംദ്
നേ,ൊഷിങട്ണ്്സ്ദ്്ര്്എന്്ിെര
ക്്ാകം്ക്ട്തലസാധയ്ത.

ഡല്്ഹികേ്ാപ്്ിറ്്ല്്സ്
പക്ിസ്ബൊകസ്,്കീബമാബരാള്്,മാ

ര്്ക്്സ്ബസ്്്്ായെ്ിസ്എന്്ിെരനക്്
പ്്ംഅക്്ര്്രബട്്ല്്,ഹര്്ഷല്്രബട്്ല്്,
ലളിത്യാദവ്എന്്ീയ്െതാരങ്്ളാ
ണ്ഇന്്്യനനിരയിലനിന്്്ള്്
ത.്ഐരിഎല്്ില്്അപത്മികച്്
നറബക്ാ്ഡനല്്ക്്ിലം്ഇംഗ്്ീഷ്
താരംപക്ിസ്ബൊകസ്ിനനഡ
ല്്ഹിപ്ത്തായിടീമിബലക്്്
നകാണ്്്െന്്ത്ടീമിനന്്്േട
നനയതനന്്മാറ്്ിബയക്്്ം.ഓ
സബ്പ്ടലിയയ്നടമാര്്ക്്സ്
ബസ്്്്ായെ്ിസം്ഈസീസെില്്

ഡല്്ഹിലിനയത്്ിയതാരമാണ.്

ഇന്്്യന്്താരങ്്ളിബലക്്്െരികയാ
നെക്്ില്്അക്്ര്്രബട്്ലം്ആഭയ്ന്്ര
പക്ിക്്റ്്ില്്മികച്്നറബക്ാ്ഡ്ള്്ഹ
ര്്ഷല്്രബട്്ല്മാണ്ഡല്്ഹിയ്നടപര്
ധാനപര്തീക്്കള്്.

രാജസ്്ാന്്നൊയല്്സ്
ഇംഗ്്ീഷ്ഓളറൗണ്്രനേന്്ബസ്്്്ാ
കസ്ിനനക്ടാനതറിയാന്്രരാഗ,്

മഹിരാല്്നലാംബറാര്്,ഷഷാ
ക്്്സിങ,്രാഹ്ല്്നടൊട്്ി
യഎന്്ീയ്െതാരങ്്ളാ
ണ്ടീമില്ള്്ത.്ഓള്്റൗ
ണ്്ര്്മാനരന്്നിരയില്്
അെര്്ക്്്ആപേ്യിക്്ാ
വ്ന്്ക്ട്തല്്താര
ങ്്ളില്്.ഇംഗ്്ണ്്്ഓ
ള്്റൗണ്്ര്്നേന്്ബസ്്്്ാ
കസ്ാണ്അെര്നടത്റ്

പ്്്െീട്്്.എന്്ാല്്ബസ്്്്ാകസ്ി
ന്മികനച്ാ്ര്ോക്്പ്്ിനല്്ന്്ത്

രാജസ്്ാനന്്്പര്ധാനെീക്്്നനസാ
ണ.്

സണ്്ബെനസഴസ്്ബഹദരാൈാദ്
മ്ഹമ്്ദ്നേി,മിനച്്ല്്മാര്്ഷ,്ഫാ

േിയന്്അനലന്്എന്്ീെിബദേതാര
ങ്്ളനക്്പ്്ംെിജയ്േക്്ര്്,അഭിബഷ
ക്േര്്മ,അബ്്്ള്്സമദ,്സദ്്ീപ്േെ
നകഉളനപ്്നടഏഴ്ഓള്്റൗണ്്ര്്മാ
നരക്ത്്ിനിറച്്ാ
ണ്മ്ന്്ൊം
രയ്ന്്മാരാ
യബഡെി
ഡ്ൊ
ര്്െറ്
നടസ
ണ്്സറ
ബസഴസ്്
സഹദരാ
ോദ്കള
ത്്ിലിറങ്്്ക.
ഓസബ്പ്ടലിയയ്നട
മിനച്്ല്്മാര്്ഷ്ഈസീസെിലാണ്
സഹദരാോദ്ടീമിനനാപ്്ംബെര്്ന്്ത.്

കളംവാഴാൻഓൾറൗണ്്ർമാർ

ഗെയ്ലിഗ്്്ഗൊവിഡ്പരിശോധനാഫലംഗനെറ്്ീവ്

ലണ്്ന:ജര്്മ്്ന്്യ്െതാരംകായ്ഹബെര്്ടസ്ി
നനഉടന്്നെല്്സിസവ്ന്്മാക്്്ം.ഹബെര്്ടസ്ി
നനസവ്ന്്മാക്്ാനായിനെല്്സി100മിലയ്ണ്്
നല്്കാന്്തയാറായിരിക്്്കആണ.്േബയര്്
നലെര്്ക്സണ്80മിലയ്ണം്ഒപ്്ം20മിലയ്ണ്്
ബോെസം്ഉള്്ഓഫറാണ്നെല്്സിഇന്്നല
സമര്്പ്്ിച്്ത.്ജര്്മ്്ന്്ക്്ബ്ഈഓഫര്്സവ്ീകരി
ക്്്ംഎന്്്പര്മ്ഖപട്ാന്്സഫ്ര്്അനലിസ്്്്്ആയ
ഫാപേ്ിസിബയാനറാമാബനാഅറിയിച്്്.
ഹബെര്്ടസ്ം്നെല്്സിയ്മായിബനരനത്്ത
നന്്കരാര്്ധാരെയില്്എത്്ിയിര്ന്്്.പട്ാ
ന്്സഫ്ര്്ത്കയില്്ക്നടധാരെയായബതാനട
ഒര്സ്പ്്ര്്സസനിങ്ക്നടനെല്്സിപ്
ര്്ത്്ിയാക്്്ംഎന്്്ഉറപ്്ായി.ഇതിനകംതനന്്
സിനയെിനനയം്നെര്്െനറയം്സവ്ന്്മാക്്ിയ
നെല്്സിയ്നടഅറ്്ാക്്്യ്ബറാപ്്ിനലതനന്്ഏ
റ്്വം്മികച്്അറ്്ാക്്ായിഇബതാനടമാറം്.
തനന്്്ക്്ോയേയര്്നലെര്്ക്സണ്കഴി
ഞ്്മാസംഹബെര്്ടസ്്പട്ാന്്സഫ്ര്്റികവ്സ്്്്്ന
ല്്കിയിര്ന്്്.ടിനമാനെര്്െറിനന്്്സാന്്ിധയ്
മാണ്ഹബെര്്ടസ്ിനനനെല്്സിയിബലക്്്അട്
പ്്ിച്്ത.്20കാരനായതാരംേബയര്്നലെര്്ക്സ
ന്ബെണ്്ികാഴെ്നെച്്മികച്്പര്കടനങ്്ള്്താ
രത്്ിനനയ്ബറാരയ്ന്്െമ്്ന്്ാര്നടപേ്ദ്്യില്്
എത്്ിച്്ിര്ന്്്.നലെര്്ക്സനന്്്അക്്ാദമിയി
ല്നടതനന്്െളര്്ന്്്െന്്താരമാണ്ഹബെ
ര്്ടസ്.്അറ്്ാക്്ിംഗ്മിഡഫ്ീല്്ഡറായം്െിങ്്റാ
യം്കളിക്്്ന്്താരംഇതിനകംതനന്്ജര്്മ്്
ന്്ബദേീയടീമിനായികളിച്്ിട്്്ണ്്്.

ട്റിന:ഇറ്്ാലിയന്്യ്െ
സസ്പ്ടക്്ര്്ബമായിനസകീന്്
എെര്്ട്്ണ്്െിടാന്്സാധയ്ത.
തിരിനകതനന്്്രഴയക്്ോയ
യ്െന്്്സിബലക്്്ബരാകാന്്
ആണ്കീന്്പേ്മിക്്്ന്്ത.്എ
െര്്ട്്െില്്െന്്ത്കയക്്്്എ
ത്്ിയതാരത്്ിന്പര്ീമിയര്്ലീ
െില്്ഇത്െനരതിളങ്്ാന്്
ആയിട്്ില്്.ഇംഗ്്ണ്്്െിട്്്ഇറ്്ലി
യിബലക്്്മടങ്്ിയാല്്ബഫാം
തിരിനകലഭിക്്്ംഎന്്്താരം
കര്ത്ന്്്.രിര്്ബലാരരിേീല
കനായിഎത്്ിയബതാനടകീ
നിനനതിരിനകഎത്്ിക്്ാന്
ള്്പേ്മംത്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.ബലാ
ണ്്അടിസ്്ാനത്്ിലാകം്കീ
ന്്ആദയ്തിരിനകഎത്്്ക.
ബലാണ്്കഴിഞ്്ാല്്20മി

ലയ്ണ്താരനത്്സവ്ന്്മാക്്ാ
നം്ബറാമഒര്ക്്മാണ.്30മി
ലയ്ബൊളംഉള്്കരാറിലായി
ര്ന്്്എെര്്ട്്ണ്്കീനിനനയ്
െന്്്സില്്നിന്്്കഴിഞ്്സീ
സെില്്സവ്ന്്മാക്്ിയത.്യ്
െന്്്സിനായിഅരബങ്്റ്്സീ
സെില്്കീന്്തകര്്പ്്ന്്പര്ക
ടനംകാഴെ്നെച്്ിര്ന്്്.യ്െ
ന്്്സ്െിട്്ബതാനടതാരത്്ിനന്്്
പര്കടനങ്്ള്്മങ്്ി.ഇംഗ്്ീഷ്
പര്ീമിയര്്ലീെിനലഫിസിക്്ല്്
ടാക്്ികസ്്കള്്ആണ്കീനിന്
പര്ശന്മാക്ന്്ത.്

അബ്ദേി:ഇന്്്യന്്പര്ീമിയര്്ലീെിനന്്്13ാം
സീസണ്്യ്എഇയില്്നസപറ്്്ംേര്്19ന്ആരം
ഭിക്്ാനിരിനക്്പ്തിയേൗളിങ്രരിേീലക
നനനിയമിച്്്ഡല്്ഹികയ്ാരിറ്്ല്്സ.്മ്ന്്ഓസീ
സ്ബരസര്്റയാന്്ഹാരിസാണ്പ്തിയസീസ

െില്്ഡല്്ഹിക്്്േൗളിങ്ത
പന്്്ബമാത്ക.മ്ന്്േൗളിങ്ര
രിേീലകന്്നജയിംസ്ബഹാ
പസ്്െയ്ക്്ിരരമായകാരെ
ങ്്നളത്്്ടര്്ന്്്ഈസീസ
െിനലഐരിഎല്്ില്്നിന്്്
െിട്്്നിന്്ബതാനടയാണ്റയാ
ന്്ഹാരിസിനനതല്്സ്്ാന
ബത്്നക്്ത്്ിച്്ത.്ഓസബ്പ്ടലി
യക്്്ബെണ്്ിമ്ന്്്ബഫാര്്മാറ്്ി
ലം്കളിച്്ിട്്്ള്്റയാന്്ഐരി
എല്്ില്്കളിച്്്ംരരിെയസമ്്
ന്്നാണ.്"ഐരിഎല്്ിബലക്്്
തിരിച്്്െരാന്്സാധിച്്തില്്
ഏനറസബന്ാ്ഷൊനാണ.്
പഫ്ാസഞ്്സിക്്്ഐരിഎല്്
ബനടിനക്ാ്ട്ക്്്ൊന്ള്്െലി
നയാര്അെസരമാണ്ലഭിച്്ി

രിക്്്ന്്ത.്മികച്്േൗളര്്മാര്ള്്ടീമാണ്ഡ
ല്്ഹികയ്ാരിറ്്ല്്സ.്അെബരാനടാപ്്ംപര്െര്്ത്്ി
ക്്ാന്്കാത്്ിരിക്്ാനാവ്ന്്ില്്'-റയാന്്ഹാരി
സ്രറഞ്്്.ഇത്്െെയം്മികച്്ബര
സ്നിരയ്മായാണ്ഡല്്ഹിയ്നടെര
വ.്ദക്്ിൊപഫ്ിക്്ന്്ബരസര്്കെി
ബസാറോദയക്്്്ംആന്്്ിച്്്ബനാര്്നജ
യക്്്്നമാപ്്ംഇന്്്യയ്നടഇഷാന്്്േ
ര്്മ,ഹര്്ഷല്്രബട്്ല്്,നെസ്്്്്ഇന്്ഡീസിനന്്്കീ
ബമാബരാള്്എന്്ിെരാണ്ബരസന്ിരയില്ള്്ത.്
അമിത്മിപേ്,ലാമിച്്ാനന,അകസ്ര്്രബട്്ല്്,ആര്്
അേവ്ിന്്എന്്ിെരാണ്പര്ധാനസര്ിന്്ര്്മാര്്.

മാപഡ്ിഡ:്റയല്്മാപഡ്ിഡിനന്്്
യ്െതാരംപേ്ാഹിംഡിയസി
നനഎസിമിലാന്്സവ്ന്്മാ
ക്്ിബയക്്്ം.പേ്ാഹിമിനായി
ഓഫര്്സമര്്പ്്ിച്്ിരിക്്്കയാ
ണ്മിലാന്്ഇബപ്ാ്ള്്.21കാര
നായതാരനത്്ആദയ്ംബലാ
െടിസ്്ാനത്്ില്്ആണ്എ
സിമിലാന്്സവ്ന്്മാക്്ാന്്
ബനാക്്്ന്്ത.്ഒര്െര്്ഷനത്്
ബലാെിന്ബേഷംറയല്്മാ
പഡ്ിഡില്്നിന്്്സ്്ിരകരാറി
ല്്പേ്ാഹിമിനനസവ്ന്്മാക്്ാ
നം്മിലാന്്ഉബദ്്േിക്്്ന്്്ണ്്്.
രണ്്്സീസണ്്മ്മ്്്മാഞ്്

സ്്്്ര്്സിറ്്ിയില്്നിന്്ായിര്
ന്്്പേ്ാഹിംറയല്്മാപഡ്ിഡി
ല്്എത്്ിയ.സിദാനന്്്കീഴില്്
യ്െതാരത്്ിന്അധികംഅ
െസരംലഭിച്്ിട്്ില്്.സര്ാനിഷ്
ക്്ോയമലാെയ്നടഅക്്ാ
ഡമിയില്നടെളന്്്െന്്താ
രമാണ്പേ്ാഹിം.ഇതിനകംത
നന്്സര്ാനിഷ്അണ്്ര്്19,
അണ്്ര്്21ടീമ്കളില്്കളിച്്്
കഴിവ്നതളിയിച്്ിട്്്ണ്്്.

കായ്ഹലവർടസ്്
സെൽസിയിലലക്്്

റയാനഹാരിസ്
സഡൽഹിബൗളിങ്്്പരിശീലകന

ലമായിസസകീന്്
യ്വന്്്സിലലക്്്
മടങ്്ാന്്സാധയ്ത

ഡിയസ്
എസി
മിലാനിലല്്ക്്്

കിങസ്ട്ൗണ്്:സപ്ര്ിന്്്്ഇതിഹാസംഉ
സസന്്ബോള്്ട്്ിനന്്്ജന്്ദിനാബോത്്ി
ല്്രനക്്ട്ത്്നെസ്്്്്ഇന്്ഡീസ്നെടിനക്്
ട്്്ോറ്്്സമ്ാന്്പക്ിസ്നെയ്ലിനന്്്നൊെി

ഡ്രരിബോധനാഫലംപ്റ
ത്്്.അരാധകര്്ക്്്ആേവ്ാ
സംനല്്കിനെയ്ലിനന്്്രരി
ബോധനാഫലംനനെറ്്ീൊ

ണ.്ബനരനത്്ഉസസന്്ബോള്്ട്്ിനന്്്ര
രിബോധനാഫലംബരാസിറ്്ീൊനെന്്്െയ്
ക്്മായബതാനടയാണ്ജന്്ദിനാബോഷര
രിരാടിയില്്രനക്്ട്ത്്നെയ്ലിനന്്്ബരാ

െനത്്സംേന്്ിച്്്ആേക്്ഉയര്്ന്്ത.്ഇ
ന്്ാല്്രരിബോധനാഫലംനനെറ്്ീൊ
നെന്്്നെയല്്തനന്്സാമ്ഹയ്മാധയ്മങ്്
ളില്നടഅറിയിക്്്കയായിര്ന്്്.
ഇനിെീട്്ിലിരിക്്ാന്്ബരാവ്കയാ

നെന്്്ംയാപത്നെയ്്ാന്്ഇനല്്ന്്്ംഅ
ബദ്്ഹംക്റിച്്്.ഐരിഎല്്ില്്കിങസ്്ഇ
ലെന്്രഞ്്ാേിനന്്്നിരൊയകതാരമാ
ണ്നെയല്.ടീംഇതിബനാടകംട്ര്്െനമന്്്ി
നായിയ്എഇയില്്എത്്ിക്്ഴിഞ്്്.ഈ
സാഹെരയ്ത്്ിലാണ്നെയ്ലിനന്്്ബകാെി
ഡ്സംേന്്ിച്്ആേക്്രരന്്ത.്ആദയ്ര

രിബോധനാഫലംനനെറ്്ീൊനയക്്ിലം്ര
ണ്്ാമനത്്നടസ്്്്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിബകാെി
ഡ്ഇനല്്ന്്്സ്്ിരീകരിച്്ാല്്മാപത്നമഅ
ബദ്്ഹത്്ിന്യ്എഇയിബലക്്്യാപത്നെ
യ്്ാന്്സാധിക്്്.ഐരിഎല്്ില്്കളിക്്്
ന്്തിനായിഇത്്െെനത്്കരീേിയന്്
പര്ീമിയര്്ലീഗ്െനരനെയല്്ഒഴിൊക്്ിയി
ര്ന്്്.40കാരനായനെയല്്ഈെര്്ഷംജ
ന്െരിക്്്ബേഷംപക്ിക്്റ്്്കളിച്്ിട്്ില്്.ര
ണ്്ാമനത്്ബകാെിഡ്ഫലവം്നനെറ്്ീൊ
യാല്്അധികംസെകാനതനെയല്്ടീമി
നനാപ്്ംബെര്നമന്്ാണ്െിെരം.

റൊണാള്്ഡീനയ്ോയക്്്്
നോകറത്്ഏത്രാജേ്നത്്ക്്്

നേണറെങ്്ിലം്നോകാന്്
ഇനപ്ാ്ള്്അന്െതിയ്റട്്ന്്്ം

എന്്ാല്്സ്്ിരംേിോസം
ൊറ്്്കയാറണങ്്ില്്
അെിയിക്്ണറെന്്്ം
നകാടതിയിര്്നദ്്ശിച്്്.

റൊണാള്്ഡീനയ്ോേേ്ാജ
ോസന്ോരട്്്േിഷയത്്ില്്

ഗ്ഢാനോചയയടത്്ിയതായി
കര്ത്ന്്ിറല്്ന്്്ംനകാടതി

േേ്ക്്ൊക്്ി.
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വിനിമയനിരകു്ു

SENSEX:38,843.88(+44.80)
NIFTY: 11,472.25(+5.80)

ഡോളര്് 74.27
യ്ഡോ 87.79
പൗണ്്് 97.34
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.66
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.27
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.30
കഡേേിയന്് 56.27
ബഹേിന്്ദിോര്് 197.12
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 242.51
ഒമാേിേിയാല്് 192.65
സൗദിേിയാല്് 19.79
യ്എഇദിര്്ഹം 20.20
ഖത്്ര്് 20.19

സവ്ർണം
38,240

തവളിതചുുണുു:മിലുുിങു 17,000
തവളിതചുുണുു 15,600
തകാതപു 10,455-11,100
പിണുുാകു്ുഎകസുത്പലുുർുു 2400
പിണുുാകു്ുഡറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുഗാർുുൈിളുുഡു31,900
പുതിയകുരുമുളകു 30,900
കുരുമുളകുഗാർുുൈിളുുഡു 33,900
ചുകു്ുമീെിയം 28,500
ചുകു്ുതൈറു്ുുു 30,000
മഞുുളുുനാടൻുു ഇലുു
ഡസലം-ഈഡറാഡു7200-7700
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അടയകുുുനയുു ഇലുു
അടയകുുുഓളുുഡു29,000-30,000
പഞുുസാര 3720
മുളകു 13,000-24,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
തചറുപയർുു 9,000-10,000
കടല 5400-6500

മുതിര 3700
എളു്ു 13,000-14,000
മലുുി 7400-19,000
പചുുരിനമുുർുു22600-3400
പുഴുകുുലരി(ജയ)3400-3500
ജാതികുുതതാണുുൻുു(കിഡലാ)200-220
ജാതികുുതതാണുുിലുുാതുുതു(കിഡലാ)

380-400
ജാതിപതതുിമഞുു-ചുവപുു്(കിഡലാ)

1000-1100
തഗുാമുുു(കിഡലാ) 550

റൈർുുആർുുഎസ്എസ്5ഡതുഗഡു
12,000-12,700

റൈർുുആർുുഎസ്എസ്4ഡതുഗഡു13,100
ഒടുുുപാൽുു 7500
ലാറുുകസു് 7600

സവുർുുണം 38,240
പാംഓയിൽുു 8520

കയറ്്്മതിക്റഞ്്്,
ജനപര്ിയമീന്കള്ടെവിലയം്
തൊചുുി:ലഭയുതകുടിയഡോതടകടൽുുമീനുക
ളുുകുു്വിലകുറയുനുുു.ഡനരതതുുതീതരകി
ടുുാതിരുനുുതംുവിലകുുുടുതൽുുമുലംവാങുുാ
ൻുുകേിയാതിരുനുുവയുമായജനതപുിയമീനു
കളുുകുുാണുവിലകുറഞുുത.ുലഭയുതയിതല
വർുുധനയകുുുു പുറഡമ ദുതരയുളുു മാ
ർുുകുുറുുുകളിഡലകുുുമീൻുുകാരയുമായികയ
റുുുമതികുുാർുു വാങുുാതുുതംു ഇതരസം
സുുാനങുുളിഡലകുു്ഡോകാതുുതംുവില
കുുുറവിനുകാരണമാകുനുുു.വിപണിയി
ൽുുഏതറ തപുിയമുളുുഅയലയാണുവളുു
കുുാർുുകുുുംതചറുവഞുുികുുാർുുകുുുംസുലഭ
മായിലഭികുുുനുുത.ു
കേിഞുുദിവസംഇടതുുരംഅയലയകുുുു
കിഡൊതഗുാമിനു60രുപയായിരുനുുുഹാർുുൈ
റുകഡോടുഡചർുുനുുുളുുആദായകുുടകളിതല
വില.ലഭയുതകുടിയാൽുുഇനിയംുവിലകുറ
യാൻുുസാധയുതയുണുു്.ഇഡപുുളുുകിടുുുനുുഅ
യലരുചിയിലംുമുനുുിലാണ.ുതനയുസാനുുി
ധയുവംുകുടുതലാണ.ുചാളയുതടവിലയിലംു
കുറവുണു്ു.കിഡൊതഗുാമിനു160രുപ.എനുുാ

ൽുുഅധികംകിടുുാനിലുു.എതുുുഡുപുളുുതുു
തനുുതീരംു.മീൻുുകിടുുാതതവലഞുുമാസങുു
ളിലുതടയാണുകടനു്ുവനുുതതനുുതുഎനുുതി
നാൽുുപലരംുഈഅവസരംആഡോഷമാ
കുുുനുുുമുണു്ു.ഡോടുുുകളുുവയുാപകമായിപിടി
കുുുനുുകിളിമീനിനുമുൻുുപുതപുാഡദേികവി

പണിയിൽുു വലിയ തപുിയമിലുുായിരുനുുു. ഇ
ഡപുുളുുവിൽുുപുുനതമചുുമാണ.ുവിലകുുുറവുത
തനുുയാണുകാരണം.രണുുുദിവസംമുൻുുപുഒ
രുകിഡൊകിളിമീൻുു100രുപയകുുുാണുവിറുു
ത.ുപുറഡമനിനുു്എതുുുനുുതിലാപുുിയ
യകുുുുംഇഡതവിലയാണ.ു
തപുിയങുുരമായ ഡവളുരിയംു
കുടുതൽുു കിടുുിതുുുടങുുി. ര
ണു്ുമാസംമുൻുുപുകിഡൊ
തഗുാമിനു400രുപയകുുുു
വതരവിറുു ഡവളുരി ഇ
ഡപുുളുു200രുപയകുുുു
കിടുുും. കരിമീൻുു, നാട

ൻുു തിലാപുുിയ എനുുിങുുതന പുേമ
തുുുയങുുളുതടവിലഉയർുുനുുിരികുുുകയാ

ണ.ുകടൽുുമീനുകളുുമാർുുകുുറുുിൽുുവൻുുഡോതി
ൽുു വനുുു കയറിതുുുടങുുിയഡോതട ഇവ
യകുുുുെിമാൻുുഡുകുറവുണു്ു.അതുതൊണുുു
തതനുുപലരംുഇവയുതടവൻുുഡോതിലുളുു
വിളതവടുപുു്ഓണതുുിനുതോടുുുമുൻുുപുളുു
ദിവസങുുളിഡലകുുുനീടുുി.

ക്റഞ്്ലെലവില്്വികസനം,
മോകത്്ിന്മ്ന്്ില്്സിയാല്്ോത്ക
തൊചുുി:ഇനുുുയയിതലവിമാനക
മുുനികളുുവികസനതുുിതനുുുഡപ
രിൽുുപുർുുണമായംുസവുകാരയുക
മുുനികളുുകുു്ബകമാറുഡുപുളുു
വിജയമാതുകയായിഡകരളതുുി
തനുുുസിയാൽുു.സർുുകുുാർുുപങുുാളി
തുുഡോതടകമുുനിരുപീകരിചുു്
അനുുാരാഷ്തടുൈിസിനസ് ഡൊ
െലായിമാറികമുുനി.
സംസുുാന സർുുകുുാരിനംു
സംസുുാനതതുുതോതുഡമഖലാ
സുുാപനങുുളുുകുുുംതപുധാനഓ
ഹരി പങുുാളിതുുമുളുു രാജയു
തതുുആദയുതോത-ുസവുകാരയുഉ
ടമസുുതയിലുളുു ഈ വിമാന
തുുാവളം2003-04സാമുുതുുിക
വർുുഷംമുതൽുുലാഭവിഹിതംമുട
ങുുാതതനൽുുകുനുുു.സംസുുാന
സർുുകുുാരിനു 32.42 േതമാനം
ഓഹരിപങുുാളിതുുമുളുുസിയാ
ലിതനുുു ഭരണസമിതിയുതട തച
യർുുമാൻുുമുഖയുമതനുുുിയാണ.ുകേി
ഞുുഅഞു്ുവർുുഷതുുിനുളുുിൽുു
മാതതും561.83ഡൊടിരുപലാഭ
വിഹിതമായിനിഡകുുപകർുുകു്ുമ
ടകുുി നൽുുകി. സംസുുാന സ
ർുുകുുാരിനു ഈ കാലയളവിൽുു
157ഡൊടിരുപലാഭവിഹിതവംു
കിടുുി.
ഏറുുവംു ഒടുവിൽുു തനടുമുുാ

ഡേരി വിമാനതുുാവളതുുിൽുു
2017ൽുു പുതിയഅനുുാരാഷ്തടു
തടർുുമിനൽുു നിർുുമിചുുതുഡോലംു
പുതിയരാജയുാനുുരൈിസിനസ്
ഡൊെലിലാണ.ുഅതതുയംുകുറ
ഞുുതചലവിലാണുവികസനം.
ഒരുചതുരതേുഅടികുു്തചലവാ
യതു4250രുപമാതതും.െൽുുഹി
വിമാനതുുാവളതുുിൽുു 2010ൽുു 
പുർുുതുുിയായപുതിയതടർുുമിന
ലിനുഒരുചതുരതേുഅടികു്ുതച
ലവു 11,000രുപ.ൈംഗളുരുവി
ൽുുപണിപുഡോഗമികുുുനുുപു
തിയതടർുുമിനലിനുതചലവു തപു
തീകുുികുുുനുുതുചതുരതേുഅടി
കു്ു12,000രുപ.കുറഞുുതചല
വിൽുു വിമാനതുുാവളംഅനുുാ
രാഷ്തടു നിലവാരഡുതുതട സം
സുുാന സർുുകുുാർുു ഡമൽുുഡോടുു

തുുിൽുുലാഭകരമായിനടതുുാതമ
നുുതിതനുുുമാതുകയാണുസിയാ
ൽുു.
സംസുുാനസർുുകുുാരിനുകീ
േിൽുുതിരുവനനുുപുരതുുുംഈ
വിജയംആവർുുതുുികുുാതമനുുിരി
തകുുയാണുമറുുുളുുനടപടി.തനടു
മുുാഡേരിയിതലതൊചുുിഅനുുാ
രാഷ്തടു വിമാനതുുാവളതുുിൽുു
(സിയാൽുു) ഡകതനുുുീകുത എസി,
ഫയർുുബഹതെുനു്ുുസംവിധാനം,
മുവിങുവാകുതവ,ഉനുുതനിലവാ
രതുുിലുളുുബടലുകളുുഎനുുിവ
യടകുുംഅനുുാരാഷ്തടുതടർുുമിന
ൽുു2017ലാണുചതുരതേുഅടികു്ു
4250രുപയകുുു്നിർുുമിചുുത.ുസി
യാൽുുഡനരിടു്ുനിർുുമാണംനടതുുി
യതാണുതചലവുകുറയാൻുുകാര
ണം.കുറഞുുതചലവിൽുുഅനുുാ

രാഷ്തടുതടർുുമിനലുകളുുനിർുുമിചുു
തംുതതുപാഫഷണൽുുമാതനജതുമ
നുുുുംമുലം ലാഭകരമായതിനാൽുു
യാതതുകുുാരിൽുുനിനു്ുഉപഡൊഗ
ഫീസ് (യുസർുു തെവലപതുമനുു്ു
ഫീസ)്ഈടാകുുാതുുരാജയുതതുു
ഏകവിമാനതുുാവളവംുസിയാ
ലാണ.ു1259ഡൊടിരുപമുടകുുി
പുതിയഅനുുാരാഷ്തടുതടർുുമിന
ൽുുടി3യംു250ഡൊടിരുപമുട
കുുിനവീകരിചുുഒനുുാംതടർുുമിന
ലംുഉളുുതപുുതടനാലുവർുുഷതുുി
നിതടഅധികാരതുുിൽുുവനുുഡേ
ഷം2016.28ഡൊടിരുപയുതടവി
കസനതപുവർുുതുുനങുുളാണുനട
തുുിയത.ുഇതിൽുു1423.16ഡൊടി
രുപയംു സവുനുും ഫണുുിൽുു നി
നുുാണ.ു കടതമടുതുുതു 592.85
ഡൊടിരുപമാതതും.

കേിഞൂൂഅഞൂ്ൂവർൂൂഷതൂൂിനൂളൂൂിൽൂൂ561.83പൊടിരൂപ
ലാഭവിഹിതമായിനിപഷൂൂപകർൂൂകൂ്ൂമടകൂൂിനൽൂൂകി.
സംസൂൂാനസർൂൂകൂൂാരിനാതടൂൂ157പൊടിരൂപ

ലാഭവിഹിതവംൂകിടൂൂി.

ലേമര്ടാമോളിസ്ലാബിന്
ഐസിഎംആറില്്്ലോവിഡ്
പരിമോധനഅന്േതി

തൊചുുി: തൊചുുിയിതല തമഡതുടാഡോളി
സ് ലാൈിനു ഐസിഎംആറിതനുുു
തൊവിഡുപരിഡോധനഅനുമതില
ഭിചുുു.രാജയുതതുുമുൻുുനിരെയഗുഡോ
റുുുുികുസ് കമുുനികളിൽുു ഒനുുായ തമ
ഡതുടാഡോളിസ്തഹൽുുതു്ുതകയർുുലിമിറുു
െിതനുുുഏോമതുലാൈിനാണുഇനുുുയ
ൻുുതമെികുുൽുുഗഡവഷണകൗണുുസി
ലിതനുുുഅനുമതിലഭികുുുനുുത.ുതൊ
ചുുിയിതലലാൈിനുകേിഞുു15വർുുഷ
മായിഎൻുുഎൈിഎലുുിതനുുുഅംഗീകാ
രമുണുു്. അനുമതി ലഭിചുുഡോതട ജു
ബലഅവസാനവാരംമുതലാണു തരുു
നാറുു് സാഡങുുതികവിദയു ഉപഡൊഗിചുുു
ളുുതൊവിഡ-ു19പരിഡോധനതൊചുുി
യിൽുുആരംഭിചുുത.ു തൊചുുിയിതല ലാ
ൈിനുപുറഡമ മംുബൈ,പുതന, താ
തന,തചബനു,ുെൽുുഹി,ൈംഗളുരുഎ
നുുിവിടങുുളിലാണുമറുു്ലാബുകളുളുു

ത.ു
തൊചുുിലാൈിൽുുതരുുനാറു്ുസാഡങുുതി
കവിദയു ഉപഡൊഗിചുു് തൊവിഡു പരി
ഡോധനആരംഭിചുു വിവരംഅറിയി
കുുുനുുതിൽുു സഡുതുഷമുതണുുനുു് തമ
ഡതുടാഡോളിസ്തഹൽുുതു്ുതകയർുുലിമിറുു
ഡുലഡോറടുുറിചീഫുഡോ.രഡമഷ്കു
മാർുുപറഞുുു.സാഡങുുതികരംഗതതുു
ഡമൽുുബകുുയംുഊഷമ്ളമായഡോഗീ-
ഡകതനുുുിതസമീപനവംുവിേവുസനീയമാ
യെയഗുഡോറുുുുികുറിഡപുുർുുടുുുകളുമാ
ണുതമഡതുടാഡോളിസിതനുുുമുഖമുതദുകളുു.
ഏഴുതൊവിഡുതടറുുുുിങുലാബുകളിലാ
യിആയിരകുുണകുുിനുതൊവിഡുപ
രിഡോധനകളാണുദിവസംഡോറംുന
ടനുുുവരുനുുത.ുഈതപുതിസനുുിഘടുു
തുുിൽുുരാജയുതതുുഡസവികുുാനായതി
ൽുുഞങുുളുുകുു്അഭിമാനമുതണുുനുുും
അഡദുുഹംപറഞുുു.

തകഎസഎ്ഫഇൂ
തസത്ിക;

നിയമനഉതൂൂരവൂ
തുശുർ: തകഎസഎ്
ഫഇുയുതടജുനിയർഅ
സിറുുുുനുു്ു,ഓഫിസ്അറുു
നുുുഡുതസത്ികയിഡലകു്ു
പിഎസ്സി ശുപാർേ
തചയതു മുഴുവൻ ഡപർ
കുുുംനിയമനഉതുുരവു
അയചുുിടുുുണു്ു.
ജുനിയർഅസിറുുുുനുു്ു
തസത്ികയിഡലകുു് 662
ഡപർകുുുംഓഫിസ്അറുു
നുുുഡുതസത്ികയിഡലകു്ു
101 ഡപതരയുമാണു പി
എസ്സിശുപാർേ തച
യതുത.ു ഈ 763 ഡപർ
കുുുംനിയമനഉതുുരവു
അയചുുിടുുുതണുുനു്ുതകഎ
സഎ്ഫഇു മാതനജിങു
െയറകറുുുർ വി.പി. സു
തൈുഹുുണയുൻ വാർതുുാ
കുുുറിപുുിൽഅറിയിചുുു.

തൊചുുി:അേവുിനി ഭാടുുിയ ഡറുുുുറുു്
ൈാങു്ുഒഫുഇനുുുയ(എസൈ്ിഐ)
മാതനജിങുെയറകറുുുറായിചുമ
തലഡയറുുു.2022ഡമയു31വതരയാ
ണുകാലാവധി.എസൈ്ിഐഫ
ണു്ുമാതനജതുമനു്ുുബതുപവറു്ുലിമിറുു
ഡുഎംെിയായി തപുവർതുുികുുു
കയായിരുനുുു.

ഇന്്്യന്്സമ്്ദ്വയ്വസ്്കരകയറാന്്
ഇനിയം്സേയലേട്ക്്്ലേന്്്റിമപ്്ർട്്്
മംുബൈ:തൊഡോണതപുതിസനുുി
പരിഹരികുുതപുുടുുാലംുസമുുദുവയുവ
സുുയുതടതളർുുചുുമറികടകുുാൻുുഇ
നുുുയയടകുുമുളുുജി20 രാജയുങുുളുു
പാടുതപഡടണുുി വരുതമനുു് റിഡപുു
ർുുടുു്.ഡലുുൈൽുുതോളിറുുികുുൽുുറിസ്
കുകണുുസളുുടുുൻുുസിയായതവരിസ്
കുമാപുു്ളഡതുൊഫറുുു്പുറതപുുടുവിചുു
റിഡപുുർുുടുുനുസരിചു്ുജി20രാജയുങുു
ളിൽുു ഇനുുുയ, സൗതുു് ആതഫുികുു,
തൈുസീൽുുഎനുുീസമുുദുവയുവസുുക
ളായിരികുുുംതൊഡോണയകുുു്ഡേ
ഷംസാമുുതുുികഉനുുമനതുുിനാ
യിനഡനുുപണിതപുുഡടണുുിവരുക
തയനുുാണുവിേദമാകുുുനുുത.ു
റിഡപുുർുുടുുിൽുുഅനലിസുുുുുകളായ
ഡെവിഡു വിൽുു, ഡോഷവുാ കാർുുടുു്
ബററു്ുഎനുുിവർുുചുണുുികുുാടുുുനുുതു
യുഡോപുു്,ഈറുു്ുുഏഷയുഎനുുീരാ
ജയുങുുളുുകു്ുഡവഗംതതനുുസമുുദുവയു
വസുുതയതിരിതകപിടികുുാൻുുതക
ൽുുപുുുതണുുനുുതംുഇതിനായുളുുപ

ദുുതികളുുഇവർുുവയുാപകമായിനട
തുുിവരുനുുുതണുുനുുതുമാണ.ു അ
തമരികുുയംുവാകുസിൻുുപരീകുുണ
ഫലഡുതുതടകുടുതൽുുകരുഡുതു
തടതിരിതകഎതുുുമതതുത.എനുുാ
ൽുു ഇനുുുയയുളുുതപുുതടയുളുു ചുരു
കുും ചില രാജയുങുുളുു തൊഡോണ
കാലതുു്ഡൊകുൌണുുഡോലുളുു
വയലുുാതതസമുുദുവയുവസുുതയക
രകയറുുാനുളുു സംവിധാനങുു
ളുുകുു് പിനുുിലായിരുനുുു. ഇകുു
ഡോമികുഡതുഗാതുു്ഇൻുുതെകുസി
ൽുുഏതറതാതേആതണനുുതംുഅ
േിമതിനിറഞുുഭരണസംവിധാന

വംു ദുർുുൈലമായ പരിഷ്കരണ
സംവിധാനങുുളംു വളർുുചുുതയ പി
ഡുനുടുു്വലികുുും.ഈസുചികതപു
കാരം,മുനുുുരാജയുങുുളുതടയംുസ
മുുദുവയുവസുുകളുുജനസംഖയുയുതട
20േതമാനവംുആഡോളജിെിപി
യുതട 10േതമാനവംു ഡതുടെിതനുുു
3.7േതമാനവംുവിഡദേനിഡകുുപ
തുുിതനുുു3.2േതമാനവംുമാതതുമാ
ണു സംഭാവന നൽുുകുനുുത.ു നി
ഡകുുപകസമുഹംഇവിടുഡതുുകുുു
ളുുപണമിടപാടുകഡോടുമുഖംതി
രിഡചുുകുുാവുനുുതു വിപണിയിലംു
വലിയതപുതയുാഘാതങുുളുുവരുതുുി

ഡയകുുുതമനുുാണുകരുതുനുുത.ു
മാപുു്ളഡതുകാഫറുുുിതനുുുപഠനമനു
സരിചുു്ഇനുുുയ, തൈുസീൽുു,സൗതുു്
ആതഫുികുുഎനുുിവിടങുുളുുതിരിചുുു
വരവിൽുുബഹറിസ്കുരാജയുങുുളാ

തണങുുിൽുുഎകുസത്ടുീംലിറുുുുിലുളുു
വരാണു റഷയു, തമകുസിഡുക,ു ഇ
ഡുതുഡനഷയുഎനുുിവർുു.അേിമതി
യിൽുുഇവരാണുഇനുുുയതയയംുകട
തുുിതവടുുിയത.ു

തൊപോണവവറസിതൂൂൂപശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽൂൂ
സമൂൂദൂവയൂവസൂൂതാപേകൂ്ൂപോയരാജയൂങൂൂളിൽൂൂ

മൂൻൂൂപനൂൂിയിൽൂൂഇനൂൂൂയയൂമൂണൂ്ൂ.

ജവ്ല്്റിമേഖലയിലലഏറ്്വം്വലിയ
ഐപിഒലക്്്യേിട്്്കലയ്ാണ്്;മ്ലയ്ം1750മോടി
തൊചുുി:രാജയുതതുുമുൻുുനിരജവുലുുറിയാ
യകലയുാണുുജവുഡലുുഴസു്1,750ഡൊടിരു
പയുതടതപുാരംഭപബുുികുഓഫറിങുുിനാ
യി(ഐപിഒ)തസകയുുരിറുുീസ്ആൻുുഡു
എകസുഡ്ചഞു്ുഡോർുുഡുഒഫുഇനുുുയയി
ൽുുഓഫർുുഡരഖസമർുുപുുിചുുു.ഓഹരിവി
പണിയിൽുുകലയുാണുുജവുഡലുുഴുസ്ഉടൻുു
ലിറു്ുുുതചയുുും.
എടുു്വർുുഷതുുിനുഡേഷമാണുഒരു
ജവുലുുറിഇനുുുയയിൽുുഐപിഒയുമായിരം
ഗതതുുതുുുനുുത.ുരാജയുതുുുനടതുുുനുു
ഏറുുവംുവലിയജവുലുുറിറീതടുുയുൽുുതൈുാ
ൻുുഡുഐപിഒആയിരികുുുംകലയുാണി
ഡനുുുത.ുതപുഡൊടുുർുുടി.എസ.്കലയുാണരാമ
നംുവിഡദേതുുുനിനുുുളുുസവുകാരയുഇ
കവുിറുുികമുുനിയായവാർുുൈർുുഗുപിൻുുക
സംുഡചർുുനുു് 1,000ഡൊടിരുപയുതട
പുതിയധനസമാഹരണംഉഡദുുേികുുു
നുുുണു്ു.കുടാതത750ഡൊടിരുപയുതട
ദവുിതീയഓഹരിവിൽുുപുുനയംുലകുുുയമി
ടുനുുത.ു
വാർുുൈർുുഗു പിങുുസ് രണുുു തവണ
യായി1,700ഡൊടിരുപയാണുകലയുാ
ണിൽുുനിഡകുുപിചുുിടുുുളുുത.ുകലയുാണ
രാമനുകമുുനിയിൽുു27.41േതമാനം
ഓഹരിയാണുളുുത.ുമകുുളായടി.തക.
സീതാറാം,ടി.തക.രഡമശുഎനുുിവർുുകുു്
22.17േതമാനംവീതവംു.പി.സി.ജവു
ഡലുുഴസു്2012െിസംൈറിൽുുഐപിഒ
യിലുതട600ഡൊടിരുപസമാഹരിചുുി
രുനുുു.2017മാർുുചുുിൽുുെി-മാർുുടുുിതനുുു
1870 ഡൊടിരുപയുതടഐപിഒആ
ണുഇതിനുമുമുുതതുുഏറുുവംുവലിയ

റീതടുുയുൽുുതഷയർുുഓഫർുു.ജവുലുുറിറീതടുു
യുൽുുഡമഖലയിൽുു45വർുുഷതുുിഡലതറ
തപുവർുുതുുനപാരയുമുുരയുമുളുുടി.എസ.്
കലയുാണരാമനാണു കലയുാണുു ജവുഡലുു
ഴസുിതനുുു സുുാപകൻുു. തുശുരിൽുു
1993ൽുുഡോറംുആരംഭിചുുുതുടകുുമി
ടുുസുുാപനതുുിനുനിലവിൽുു 21സം
സുുാനങുുളിലംുരണുു്ഡകതനുുുഭരണതപു
ഡദേങുുളിലുമായി107ഡോറുമുകളു
ളുുതിനു പുറഡമ പശുുിഡമഷയുയിലു
ളുുതപുുതടഅഞുു്രാജയുങുുളിലായി 30
ഡോറുമുകളുമുണുു്.2020സാമുുതുുി
കവർുുഷതുുിൽുു10,100.92ഡൊടിരുപ
യാണുകലയുാണുുജവുഡലുുഴസു്കമുുനിയു
തടവരുമാനം.78.19േതമാനംവരുമാ
നംഇനുുുയയിൽുുനിനുുും21.81േതമാ
നംവിഡദേതുുുനിനുുുമാണ.ുഡുറുുുറു
കളുുതപുവർുുതുുിപുുികുുുകയംുബകകാ
രയുംതചയുുുകയംുതചയുുുനുുതുകമുുനി

യാണ.ു
തപുവർുുതുുന മുലധനതുുിനംു മറുു്
ഡൊർുുപുുഡററുു് ആവേയുങുുളുുകുുുമായി
1,000ഡൊടിരുപയാണുഐപിഒവരു
മാനതുുിൽുുനിനു്ുകലയുാണുുജവുഡലുുഴസു്
ഉപഡൊഗികുുാൻുുഉഡദുുേികുുുനുുത.ുആ
കുസിസ്കയുാപിറുുൽുു,സിറുുി,ഐസിഐ
സിഐതസകയുുരിറുുീസ,്എസൈ്ിഐ
കയുാപിറുുൽുുതുടങുുിയനിഡകുുപൈാങുു
ർുുമാർകുുാണുഐപിഒനടപടിതകുമങുു
ളുതട ചുമതല. തൊവിെിതനതുുുട
ർുുനുു് ദീർുുഘകാലം തപുതിസനുുിയിലാ
യിരുനുു സവുർുുണാഭരണ വിപണി വീ
ണുുുംസജീവമായിടുുുണു്ു.പവൻുുവിലകു
റഞുുഡോതടെിമാൻുുഡുഏറിവരുനുു
തായിവിപണിവുതുുങുുളുുചുണുുികുുാ
ടുുുനുുു.വിവാഹ-ഉതുുവസീസണായതി
നാൽുുസവുർുുണതുുിനുആവേയുകുുാർുുവ
ർുുധികുുുനുുുമുണു്ു.

ഓണം:4,000രൂപ
ഇളവൂളൂൂതപൂൂതട
ഓഫറൂകളൂമായിഹീപോ
തൊചുുി:ഇലകുതടുികുവാഹനഡമഖലയിതലമുൻുുനിരകുുാരാ
യ,ഹീഡോഇലകുതടുിക,ുഓണാഡോഷങുുളുതടഭാഗമായി,
തപുഡതുയകഓഫറുകളുുതപുഖയുാപിചുുു.ഹീഡോഇലകുതടുികുഇ
രുചതകുവാഹനംഓണുുബലനായിബുകുു്തചയുുുഡുപുളുു
4000രുപഫുളാറു്ുെിസ്കൗണുുായിലഭികുുും.ഇലകുതടുികു
വാഹനഡൊതപഡതുടാളുുവാഹനഡൊഎകുസ്ഡചഞു്ുതചയുുു
ഡപുുളുു4000രുപഅെീഷണൽുുഡോണസ്എനുുതാണു
രണുുാമതതുുഓഫർുു. പലിേരഹിതസ്കീമാണുമുനുുാമ
തതുുഓഫർുു.തതുിദിനറിഡടുുണുുഡോളിസിയംുഡോംതെലി
വറിസംവിധാനവംുതുടരംു.
നിലവിലുളുുഒരുഹീഡോഉടമശുപാർുുേതചയുുുനുുവ
ർുുകുു് മതറുുരു 2000രുപയുതടകുടിആനുകുലയും ലഭി
കുുും.ശുപാർുുേതചയുുുനുുനിലവിലുളുുഉപഡോകുുാവിനു
1000രുപയുതടആമഡോണുുവൗചുുറംുലഭികുുും.തവഡൊ
സിറുുി,ബലുുഡുഎനുുിവഒേിചുു്ഹീഡോഇലകുതടുികുുിതനുുുമ
തറുുലുുാഡൊെലുകളുുകുുുംഓഫറുകളംുഇളവുകളംുൈാധ
കമാണ.ുഎലുുാഡൊെലുകളുതടയംുബുകുുിങുതുക2999
രുപയാണ.ുപരിസുുിതിസൗഹുദഗതാഗതമാണുലകുുുയതമ
നു്ുഹീഡോഇലകുതടുികുസിഇഒഡോഹിനുുർുുഗിൽുുപറഞുുു.
ഡൊകെുൗണുുഉതണുുങുുിൽഡപുുലംുനടപുുുസാമുുതുുികവ
ർുുഷംതറഡുകുഡുവിൽപുുനയാണുകമുുനിതപുതീകുുികുുു
നുുത.ു

അപകടഇൻഷവൂറൻൂൂസ്പോളിസി
"ഷാഗൂണൂൂ'അവതരിപൂൂിചൂ്ൂ
എസബ്ിഐജനറൽൂൂ
മംുബൈ:രാജയുതുതുതപുമുഖഇൻ
ഷവുറൻുുസ്കമുുനികളിതൊനുുായ
എസൈ്ിഐ ജനറൽുു ഇൻഷവുറ
ൻുുസ് "ഷാഗുണുു-ഇൻഷവുറൻുുസ്
സമുുാനികുുുക'എനുുനുതനമാ
തൊരുവയുകുുിഗതഅപകടഡോ
ളിസിഅവതരിപുുികുുുനുുു. ഇൻ
ഷവുറൻുുസ്റഗുഡലറുുറിതെവലപു
തമനുു്ുഅഡോറിറുുിയുതട(ഐആ
ർുുെിഎ) ചടുുങുുളുുകുുനുസരിചുുാ
ണു എസൈ്ിഐ ജനറൽുു ഇൻ
ഷവുറൻുുസ്ഉതപുനുുംഅവതരിപുുി
ചുുിരികുുുനുുത.ു ഇൻഷവുർുു തചയുു
തപുുടുനുു ആളുമായി ഡോളിസി
വാങുുുനുുവയുകുുികുു്ൈനുുതൊ
നുുും ഡവണുുഎനുുതാണുഡോളി
സിയുതട സവിഡേഷത. ഇഷുുമു
ളുുആർുുകുുുംഡോളിസിസമുുാനി
കുുാം.
അതപുതീകുുിത അപകടതതുു
തുുുടർുുനു്ുഉണുുാകാവുനുുമരണം,
ഭാഗികഡൊ അലുുാതതഡൊ ഉളുു
അംഗബവകലയും, താതകുാലിക
ബവകലയുങുുളുു തുടങുുിയവതയ
ലുുാംഷാഗുണുുഅപകടഇൻഷവുറ
ൻുുസിതനുുു കവറിൽുു വരംു. എ
സൈ്ിഐജനറലിതനുുുനുതനമാ
യഓഫറാണുഷാഗുണ.ഇനുുുയൻുു
സംസ്കാരതുുിൽുുനാേികകുുലുുുക
ളുുഅതലുുങുുിൽുുശുഭസുചകങുുളുു
നമുുളുു ആഡോഷികുുുനുുതു പ
ണംഅതലുുങുുിൽുുഅതിനുഡചർുുനുു

എതനുുങുുിലംു സമുുാനിചുുുതൊ
ണുുാണ.ുനലുുതുആേംസികുുുകഎ
നുു ലകുുുയം മനസിൽുു കണുുാണു
സുരകുുിതതവുംനൽുുകുനുുഈസ
മുുാനംഎസൈ്ിഐജിരുപീകരി
ചുുത.ു501,1001,2001രുപഎനുുി
ങുുതനയാണുഉതപുനുുതുുിതനതപുീ
മിയം.ഷാഗുണുുഎനുുഡപരുമാതതു
മലുു,തപുീമിയംതുകഡോലംുഇനുുുയ
ൻുു പാരമുുരയുതുുിനു ഡചർുുനുുതാ
തണനുുുംഎസൈ്ിഐജനറൽുുഇ
ൻഷവുറൻുുസ് എംെിയംു സിഇഒ
യുമായപി.സി.കാണുു്പാൽുുപറ
ഞുുു.
കുടുുുകാർുുകുു്, കുടംുൈകുുാ
ർുുകുു്,അകനുുൈനുുതുുിലുളുുവ
ർുുകുു്, സഹായികളുുകുു്, ബതുെവ
ർുുമാർുുകു്ു,പാചകകുുാർുുകു്ുതുടങുുി
ആർുുകുുു ഡവണതമങുുിലംു ഷാഗു
ണുുസമുുാനികുുാതമനുുുംപരീകുു
പാസായതിന,ുപുതിയകാർുു വാ
ങുുുഡുപുളുു, പിറനുുാളിന,ു വിവാ
ഹതുുിന,ുവാർുുഷികതുുിന,ുപുതി
യബൈകുു്വാങുുുഡുപുളുു, ഡൊ
തളജു അഡമുിഷൻുു ഡനടുഡുപുളുു
തുടങുുിഏതവസരതുുിലംുഇതു
സമുുാനികുുാതമനുുും അഡദുുഹം
കുടുുിഡചുുർുുതുുു. ലളിതമായ മുനുു്
തറുുുുപുുുകളിലുതട
www.sbigeneral.in എനുു തവ
ബബുസറുുിൽ നിനുുും ഡോളിസി
വാങുുാം.

അശവൂിനിഭാടൂൂിയഎസബ്ിഐഎംഡി

രൂപഅഞൂ്ൂമാസതതൂൂഉയർനൂൂനിലയിൽ
മംുബൈ:യുഎസ്ഡോള
റുമായുളുു വിനിമയതുുി
ൽരുപഅഞു്ുമാസതതുു
ഉയർനുു നിലയിൽ. 52
ബപസഡനടുുതുുിൽ74.32
എനുുനിലവാരതുുിതലതുുി.മാർ
ചു്ു18നു74.24എനുുനിലവാരതുുി

ൽഎതുുിയഡേഷം
രുപ താഡേകുു് ഡോ
കുകയായിരുനുുു. ഒ
നുുര മാസതുുിനു
ഡേഷമാണുരുപഒറുു

ദിവസം ഇതതുയംു കരുതുുാർജി
കുുുനുുത.ു
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പോഷയ്ലഡിസ്്്്ൻസിങ്
പസക്്ിളയാരത്വിജയകരം
തൊച്്ി:സാമ്ഹികഅകലംൊലിച്്്യാതര്തചയ്്ാനപസ
ക്്ിള്കളാണ്ഉത്്മംഎന്്സശന്്േവ്മായിCovidSafety
Protocolൊലിച്്്തൊച്്ിയിലനിന്്്ംഅരിരമ്്ിള്്ിയിശല
ക്്്തെഡലശോഴസ്്തൊച്്ിനെത്്ിയ160കിമീ "ശസവ്പ്്ാ
നറ്്്ശോഷയ്ലഡിസ്്്്നസിങ"്പസക്്ിളയാതര്വിജയകര
മായിതൊച്്ിയിലരിരിതച്്ത്്ി.അരിരംമ്്ിള്്ിസംശോഹറി
ശോരട്്്,തൊംമ്്ാനപസക്്ിളസ്ഇന്്്യഎന്്ിവര്തെസ
ഹകരണശ്ത്തെആരംഭിച്്യാതര്സംഘതത്്സംശോഹ
എംഡിസരീഷ്ബസന്്്അരിരപ്്ള്്ിയിലസവ്ീകരിച്്്.തെ
ഡലശോഴസ്്ഫൗണ്്രആ്്്്ചീഫ്ശൊഓരഡിശനറ്്രശോ
ബിരാജ,്തര്്പ്്്അംഗങ്്ളായസശത്്ഷ്ശോസഫ,്അനില
ശൊമസ,്ഷാജി.െി.രാജ,്വിശവക.്െി.ആര,വിമലരാജ്സക്്
റിയ,ശോന്വരഗീസ,്ശസത്സദാനന്്ന,ശമഖചതന്്്,എ.ജി.
ശോരജ്എന്്ിവരെങ്്്ന്്10അംഗസംഘമാണ്നിരവധി
തവല്്്വിളികളനിറഞ്്യാതര്വിജയകരമായിപ്രത്്ിയാ
ക്്ിയത.്

പപഡലകോഴസു്പോചുുിനരതുുിയ "കസവുപുുാനറു്ുകോഷയു
ലഡിസുുുുനസിങ"ുവസകുുിൾ യാടതു പോചുുിയിപലതുുിയ
കപുൾു.

പെന്്ഷന്്
വിതരണം

തെര്മ്്ാവ്ര്്: ഒക്്ല്് സ
ര്്വീസ്സഹകരണബാക്്്
തെന്്ഷന്് വിരരണം ആ
രംഭിച്്്.ഓണശത്്െന്ബ
ധ്്ിച്്്ജ്പല,ഓഗസ്്്്്മാ
സതത്്സാമ്ഹയ്സ്രക്്
തെന്്ഷന്് വിരരണംബാ
ക്്്പവസ്തെ്സിഡ്്്്തക.
െി.ലാല് ഉദഘ്ാെനം തച
യത്.്ബാക്്്തെ്സിഡ്്്്റ്്ി.
വി.ശോഹനന്്,ഭരണസമി
രിഅംഗംതക.എം.തോയദ്ീ
ന്് തസതക്ട്്റി റ്്ി.എസ.്അ
ഞജ്് എന്്ിവര്് െതക്്ട്
ത്്്.

പെ്തിദഷധ
പെ്കടനം

തെര്മ്്ാവ്ര്്:സവ്ര്്ണ്്ക്്
െത്്് ശകസില്് മ്ഖയ്മതന്്്ി
രാജിതവക്്ണതമന്്്ആവ
േയ്തപ്്ട്്്നിയമസഭയക്്്്മ്
ന്്ില്്തെ്രിശഷധിച്്ബിതജ
െിസംസ്്ാനഅധയ്ക്്ന്്
തക.സ്ശരതന്്്തനയം് ക്ട്്
തരയം്അറസ്്്്് തചയര്രി
ല്്തെ്രിശഷധിച്്്തെര്മ്്ാ
വ്ര്്മണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിതെ്രി
ശഷധതെ്കെനംനെത്്ി.ഭാ
രരീയജനരാൊര്്ട്്ിശദേീ
യനിര്്വാഹകസമിരിഅം
ഗംെി.എം.ശവലായ്ധന്്,മ
ണ്്ലം തെ്സിഡ്്്് െി.അ
നില്്ക്മാര്്, അഡവ്.ആന
ന്്്,ജി.അനില്്,എം.െി.ജയ്
സണ്്, തെ്കാശ് എന്്ിവര്്
ശനത്രവ്ംനല്്കി.തൊവി
ഡ്മാനദണ്്ങ്്ള്്ൊലിച്്്
നെത്്ിയതെ്രിശഷധതത്്
ശകരളാമ്ഖയ്മതന്്്ിതൊലീ
സിതനഉെശോഗിച്്്അെിച്്്
അമര്്ത്്ാന്് തേ്മിക്്്ക
യാണ് ഉണ്്ായതരന്്്ം വ
രം്ദിവസങ്്ളില്്ശകരളജ
നരക്്്നാണശക്്ട് ഉണ്്ാ
ക്്ിയമ്ഖയ്മതന്്്ി െിണറാ
യ്വിജയന്്രാജിതവച്്ിതല്്
ക്്ില്് സമര െരിൊെികള്്
നെത്്്തമന്്്ംഭാരരീയജ
നരാൊര്്ട്്ിതെ്ഖയ്ാെിച്്്.

ഓണച്്ന്്
ത്ടങ്്ി

െറവ്ര: വെശക്്ക്്രസര
വീസ്സഹകരണബാക്്ില
ആരംഭിച്് കണസയ്്മര
തഫഡിത്്്ഓണവിെണി
യ്ശെയം്, ആറ് ഇനങ്്ള
അെങ്്ിയരിര്ശോണകി
റ്്ിത്്്യം്വിരരശോദഘ്ാ
െനംജില്്ബാക്്്മ്നഡയറ
ക്്രെി.ആര.ശോസ്നിരവ
ഹിച്്്. ബാക്്് തെ്സിഡ്്്്
ആര.തക.സശ്ത്ഷ്അധയ്
ക്്നായി. എം.തക.ക്ഞ്്
പ്്ന,തഷറീനബഷീര,തസ
തക്ട്്റിെി.ജി.മിനിഎന്്ിവര
സംസാരിച്്്.

വദോജനപെനഷന
വിതരണംതട്ങ്്ി

െറവ്ര: നന്്്യാട്്്ക്ന്്ം
ഗാധ്്ിസമ്ാരക സഹകര
ണബാക്്ിതല70വയസ്ക
ഴിഞ്്അംഗങ്്ളക്്്നല
ക്ന്് വശോജനതെനഷ
ത്്് വിരരശോദഘ്ാെനം
തെ്സിഡ്്്് സി.എ.രാജീവ്
നിരവഹിച്്്.െച്്ായത്്ം
ഗം തക.തക.നാരായണന
അധയ്ക്്നായി. ഭരണസ
മിരി അംഗങ്്ളായ എന.
ആര.സ്ധാകരന,െി.എം.
ഉണ്്ിക്ഷണ്ന,അനിരര
മ്്ി,ചതദ്്്്ചതന്്്ന,സാജിര
എന്്ിവരസംസാരിച്്്.

ദോദോ
പെ്കാശനം

െറവ്ര:മന്്ംസരവീസ്സ
ഹകരണ ബാക്്ിത്്് ശോ
ശോതെ്കാേനംജില്്ാശോ
യി്്്്രജിസത്െ്ാരസജീവ്ക
രത്്ഉദഘ്ാെനംതചയത്.്
ബാക്്്തെ്സിഡ്്്്െി.െി.അ
ജിത്്്ക്മാരഅധയ്ക്്നാ
യി.അസി രജിസത്െ്ാരവി.
ബി.ശദവരാജന, തക.തക.
സ്നിലദത്്്,െി.തക.ബഷീ
ര, തസതക്ട്്റി തക.എന.ക്
മ്ദ, െി.എസ.്ശദവദാസ് ഭര
ണസമിരിഅംഗങ്്ളഎ
ന്്ിവരസംസാരിച്്്.

ഓണക്്ിറ്്്
സമ്്ാനിച്്്

തൊച്്ി:വയ്ാൊരിവയ്വസാ
യിഏശൊെനസമിരിസി
റ്്ിശോര്്ത്്്യ്ണിറ്്്അംഗ
ങ്്ള്്ക്്്ഓണക്്ിറ്്്സമ്്ാ
നിച്്്.ഇക്്ഴിഞ്്എസഎ്
സഎ്ല്്സി,പ്്സ്ട്െരീക്്
യില്് ഉന്്ര വിജയം കര
സ്്മാക്്ിയയ്ണിറ്്്അം
ഗങ്്ള്തെക്ട്്ികതളകയ്ാഷ്
അവാര്്ഡം്, തമമശ്്്യം്
നല്്കിആദരിച്്്.എസആ്
ര്്എം ശോഡിതല യ്ണിറ്്്
ഓഫിസില്്യ്ണിറ്്്തെ്സി
ഡ്്്്എ.നൗഷാദിത്്്അ
ധയ്ക്്രയില്് ശചര്്ന്് ചെ
ങ്്്  ജില്്ാ തെ്സിഡ്്്്െി.
സി.ശജക്്ബ് ഉദഘ്ാെനം
തചയത്.്മ്ഖയ്തെ്ഭാക്്ണം
ജില്്ാ ജനറല്് തസതക്ട്്റി
അഡവ്.എ.തജ.റിയാസ് നെ
ത്്ി.െത്്ാംക്്ാസിതലയം്,
പ്്സ്ട്വിതലയം്െരീക്്ക
ള്്ക്്് ഉന്്ര വിജയം കര
സ്്മാക്്ിയആരിരവിന,്
ഡയാനശോര്്ജ,്ബിയതസ
ബാസ്്്്്യന്്,മ്ഹമ്്ദ്അനസ്
എ.ഐ.നികിരഒബ്ശോയ,്
അയന സാംദാസ് എന്്ീ
ഏഴ്ക്ട്്ികതളയാണ്ശോ
ഗത്്ില്്ആദരിച്്ത.്

പസഡ്പകട്്ിസംരക്്ണെദ്്തി
നിര്്മ്്ാപോദഘ്ാരനം
തെര്മ്്ാവ്ര്്:ക്വപ്്െിെച്്ായത്്ില്്െി.ബി.സൗണ്്്ശൊ
ട്്്വതസ്്്്ശോസഫ്െള്്ികനാല്്പസഡ്തകട്്ിസംരക്്
ണെദ്്രിയ്തെനിര്്മ്്ാശോദഘ്ാെനംഓണ്്പലനില്തെ
എല്്ശോസ്ക്ന്്പ്്ിള്്ിഎംഎല്്എനിര്്വഹിച്്്.ക്വപ്്െി
െച്്ായത്്്തെ്സിഡ്്്്ക്ഞ്്്ശോള്്രക്്പ്്ന്്അധയ്ക്്ര
വഹിച്്്.കഴിഞ്്വര്്ഷതത്്എംഎല്്എ.ഫണ്്ില്്നിന്്്
29.85ലക്്ംര്െെദ്്രിക്്്അന്വദിച്്്.രണ്്്വേങ്്ളിലാ
യി400മീറ്്ര്്നിളത്്ിലാണ്പസഡ്തകട്്ിസംരക്്ിക്്്ന്്
ത.്ഒന്്രമാസംതൊണ്്്നിര്്മാണംപ്ര്്ത്്ീകരിക്്്ം.ബാ
ബ്ശോസഫ,്ജാന്്സി ശോര്്ജ,്എം.െി.തെ്കാശ,്െി.പവ
ൌശോസ,്സാബ്ആ്്്ണി,സി.എസ.്ശോര്്ജ,്െി.തക.രാജ
ന്്എന്്ിവര്്തെ്സംഗിച്്്.

തൊച്്ി:വിവരാവകാേനിയമ
വം്ശസവനനിയമവം്കാറ്്ി
ലെറത്്്കയാണ്തൊച്്ിന
ശൊരപ്്ശറഷതനന്്്ഓഡിറ്്്റി
ശപ്്രട്്്.അധിക്രര്തെഅലം
ഭാവം കാരണം വിവരാവകാ
േംഉളതപ്്തെനിയമെരമായി
ഒര്ൌരന്കിശട്്ണ്്രായശസ
വനങ്്ളക്്ായിദിവസങ്്ശോ
ളംതൊച്്ിനഗരസഭയ്തെവി
വിധഓഫിസകളിലകയറിയി
റശങ്്ണ്്ഗരിശകെിലാണ്നഗ
രവാസികള.26െബ്്ിക്്്ഇന
ഫരശമഷനഓഫിസരമാര,ഒര്
അസി.െബ്്ിക്്്ഇനഫരശമഷ
നഓഫിസരഏഴ്അപ്്ിലഅ
ധികാരികള, ശമലശോട്്ത്്ി
നായിഒര്ശോഡലഓഫിസ
രഎന്്ിവരഅെങ്്്ന്്വിപ്
ലമായ വിവരാവകാേസംവി
ധാനമാണ്ശൊരപ്്ശറഷനില
തെ്വരത്്ിക്്്ന്്്ണ്്്. എന്്ാ
ലവിവരാവകാേനിയമതെ്കാ
രംഅശെക്്നലക്ന്് ഒര്
വയ്ക്്ിക്്്അവേയ്മായവിവര
ങ്്ള നലക്ന്്രില വലിയ
കാലരാമസംനിരന്്രമായിവ
ര്ത്്്ന്്്തവന്്്കഴിഞ്്ദിവ
സംതെ്സിദ്്ികരിച്്ഓഡിറ്്്റി
ശപ്്രട്്ിലക്റ്്തപ്്ട്ത്്്ന്്്.
സമയതക്മംൊലിച്്്അശെക്്
യിലശമലമറ്െെിതൊട്ക്്ാ
രിരിക്്്ന്്രിനാലം്,നലക്
ന്്വിവരങ്്ളപ്രണമല്്ാരി
രിക്്്കയം് തചയ്്്ന്്സാഹ

ചരയ്ത്്ിലക്ട്രലഅപ്്ീല്
കളഉണ്്ാക്ന്്്.1405അശെ
ക്്യില 264അപ്്ീല്കളഉ
ണ്്ാക്ന്്ത്ഇത്്രംസാഹച
രയ്ത്്ിലാണ.്തൊച്്ിനഗരസഭ
യില വിവരാവകാേ അശെ
ക്്കളിശമ്്ല്ള്് രീരപ്്് െരി
ശോധിച്്് ശോധയ്തപ്്ട്ന്്രി
ന്  യാതൊര് ശത്കാഡീക്ര
സംവിധാനവ്മില്്. ത്പര്ിക
രമായരീരിയിലഅശെക്്ക
ളരീരപ്്ാക്്്ന്്ില്്തയന്്ഗ്
ര്രരമായ കതണ്്ത്്ല്കള
ഓഡിറ്്ിലഉണ്്്.ശസവനങ്്ള
സമയബധ്്ിരമായി തൊത്
ജനങ്്ളക്്് ലഭയ്മാക്്്കഎ
ന്്്ള്്ത്ഒര്ഭരണസംവിധാ

നത്്ിത്്്തെ്ധാനതപ്്ട്്ഉത്്
രവാദിരവ്മാണ.്എന്്ാലതൊ
ച്്ിനഗരവാസികളക്്്അവര്
തെ  ആവേയ്ങ്്ളക്്്ശവണ്്ി
അരയ്ാവേയ്സരട്്ിഫിക്്റ്്്ക
ളക്്്ശവണ്്ിദിവസങ്്ശോളം
കാത്്ിരിശക്്ണ്് ഗരിശകൊ
ണ്ഇന്്്ള്്ത.്തൊച്്ിനഗര
സഭയിലശസവനാവകാേനി
യമംസംബധ്്ിച്്ഒര്െട്്ിക
തെ്ദരേിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്എന്്തൊ
ഴിതക ശസവനാവകാേ നിയ
മം നെപ്്ിലാക്്്ന്്രിന് യാ
തൊര്വിധനെെെിയം്സവ്ീക
രിച്്ിട്്ില്്ാതയന്്ാണ് ഓഡിറ്്്
റിശപ്്രട്്് ച്ണ്്ിക്്ാണിച്്ിട്്്
ള്്ത.്

ക്രിപവള്്ക്്ാമം
െരിഹരിക്്്ന്്തിന്12ലക്്ം
അക്്മാലി:കറ്ക്റ്്ിതഗ്ാമെച്്ായത്്ിതലഒനെരാംവാര
ഡിലഅട്്ാറ-തസ്ാമ്്ിെട്്ികജാരിശൊളനിനിവാസികള്തെ
ക്െിതവള്്ക്്ാമംെരിഹരിക്്്ന്്രിന്എറണാക്ളംജില്്ാ
െച്്ായത്്്െട്്ികജാരിവികസനഫണ്്ിലനിന്്്ം12ല
ക്്ംര്െഅന്വദിച്്്.മ്ക്്ന്്്ര-കറ്ക്റ്്ിക്െിതവള്്െ
ദ്്രിയിലനിന്്്ംഇവിശെയക്്്്പെപ്്്പലനനീട്്്ന്്രി
നാണ്ത്കഅന്വദിച്്ിട്്്ള്്ത.്നിരമ്്ാണതെ്വരത്്നങ്്
ളജില്്ാെച്്ായത്്്തമംബരഅഡവ്.തക.പവ.ശൊമിഉദഘ്ാ
െനംതചയത്.്ശല്്ക്്്െച്്ായത്്്ആശോഗയ്,വിദയ്ാഭയ്ാസ
സ്്്്ാനഡിങ്കമ്്റ്്ിതചയരമാനതക.െി.അയ്്പ്്നഅധയ്ക്്
രവഹിച്്്.വാരഡ്തമംബരറാണിതൊളി,ശൊണതഗ്സ്മ
ണ്്ലംതെ്സിഡ്്്്സി.െി.തസബാസ്്്്്യന,തക.െി.ശൊളി,തബ
ന്്ി.െി.വി,ശൊമസ്എന.തക.ആന്്്്,െി.െി.മാരയ്്ൊലാട്്ി
എന്്ിവരതെ്സംഗിച്്്.

മുഖയുമടതുുുിരാജിപവകുുണപമനുുാവശയുപപുുടു്ുപകപിസിസിടപുസിഡു്ുുമുലുുപുുളുുിരാമെടദുുുനഇദുുിരാ
ഭവനിലനരതുുിയഏകദിനഉപവാസസമരതുുിനുഐകയുദാരഢയുംഅരപുുിചു്ുഎറണാകുളംഡി
സിസിയുപരകനതുതവുതുുിലനരതുുിയഉപവാസസമരംപകപിസിസിവവസ്ടപുസിഡു്ുുകോസ
ഫുവാഴയകുുുനഉദഘുാരനംപെയുുുനുുു.

മട്്ാശച്്രി: അറ്െത് വരഷ
ങ്്ളനീണ്്കാത്്ിരിപ്്ിതോ
ട്വിലസവ്ന്്മായിഭ്മിലഭി
ച്്സശത്്ഷത്്ിലാണ്ശോര
ട്്്തൊച്്ി ഫിഷരതമന ശൊള
നിനിവാസികള.ഇവിെതത്്
103ക്ടം്ബങ്്ളക്്ാണ്ഇ
ന്്തല െട്്യം ലഭിച്്ത.് കഴി
ഞ്്ജന്വരിയിലെട്്യംല
ഭിക്്ാന്ള്്സാഹചരയ്ംഒര്
ങ്്ിയശപ്്ളമതന്്്ിയ്തെരിര
ക്്് മ്ലംനെക്്ാതരശൊയ
ചെങ്്ിനാണ് ഇന്്തല തൊ
ച്്ി രാല്ക്്് ഓഫിസ് സാ
ക്്്യംവഹിച്്ത.്

ഇന്്തല രാല്ക്്് ഓഫി
സില ഫിഷരതമന ശൊളനി
യിതലഅച്്്ശെരക്്്ംപവ
പ്്ിനകരയിലനിന്്്ള്്അ
ച്്്ശെരക്്്മാണ്െട്്യംന
ലകിയത.്റവനയ്്മതന്്്ിഇ.ച
തന്്്ശേഖരനഓണപലനവ
ഴിയാണ്െട്്യവിരരണത്്ി
ത്്് ഉദഘ്ാെനം നിരവഹിച്്
ത.്തക.തജ.മാകസ്ിഎംഎല
എ െട്്യം വിരരണം തച
യത്.് കൗണസിലരമാരായ
തക.തജ.ആ്്്ണി,തബന്്ിഫ
രണാണ്്സ,് രഹസിലദാര
സ്നിരശജക്്ബ,്തഡെയ്്ട്്ി
രഹസിലദാര ശോസഫ്ആ
്്്ണിതഹരട്്ിസ,്െി.തക.ഷബീ

ബ് എന്്ിവര സംബധ്്ിച്്്.
കെല തവച്് ഭ്മിയായരിനാ
ലം് അശെക്് നലക്ന്്രി
തലഅൊകരയാലം്ഇവര്
തെെട്്യത്്ിന്ആറ്െരിറ്്ാ
ണ്്്കാത്്ിരിശക്്ണ്്ി വന്്്.
ഒറ്്ക്്്ള്്അശെക്്ക്്്െക
രംഇവരക്ട്്ായനിശവദനമാ
ണ്നലകിയിര്ന്്ത.്നിരവ
ധിസമരങ്്ളനെതന്്ക്്ിലം്
ഫലംകണ്്ില്്.

ഒട്വില ഇവര്തെ െട്്യ
ത്്ിന്ള്്രെസതമതന്്ന്്്െ
രിശോധിക്്ാനനിരശദേംവ
ന്്ശപ്്ളതഡെയ്്ട്്ിരഹസി
ലദാര ശോസഫ് ആ്്്ണി
തഹരട്്ിസാണ്വയ്ക്്ിഗരഅ
ശെക്്കളിതല്്ന്്്കതണ്്ത്്ി

യത.്ത്െരന്്്വയ്ക്്ിഗരഅ
ശെക്്കള നലകിയശപ്്ള
കെലതവച്്ഭ്മിയായരിനാ
ലസരശവ നെത്്ിയിട്്ിതല്്
ന്്ത്തെ്ശന്മായി.

ത്െരന്്്തക.തജ.മാകസ്ി
എംഎലഎയ്തെ ഇെതെെ
ലം്  രഹസിലദാരമാരായ
ആംതബ്ൗസ,് എ.തജ.ശൊമ
സ് എന്്ിവര്തെ ശനത്രവ്
ത്്ിലസരശവനെെെികള
പ്രത്്ിയാക്്ി.ഫയലകല
കറ്്്ശററ്്ിലഎത്്ിയശപ്്ശഴ
ക്്്ം തരരത്ഞ്ട്പ്്് തെര്
മാറ്് ചട്്ം നിലവില വന്്്.
അത്കഴിഞ്്ശപ്്ശഴക്്്ം
അന്്തത്്ജില്്ാകലകറ്്്ര
മ്ഹമ്്ദ.്പവ സഫീറ്ള്്

സ്്ലംമാറി.ഇത്െട്്യവിര
രണത്്ിന് കാലരാമസത്്ി

ന്ഇെയാക്്ി.െിന്്ീട്എല്്ാ
നെെെികളം്പ്രത്്ിയാക്്ി
കഴിഞ്്ജന്വരി20ന്െട്്യ
വിരരണംനിശ്്യിതച്്ക്്ിലം്
മതന്്്ിയ്തെരിരക്്്മ്ലംനെ
ന്്ില്്.

ഇശപ്്ള ഏഴ് മാസങ്്ള
ക്്്ശേഷംഇന്്തലശൊളനി
നിവാസികളക്്്െട്്യം ലഭി
ച്്്.ഫിഷരതമന ശൊളനിയി
ല103ശെരക്്്പ്റശമരാശമ
േവ്രംശൊളനിയിലനാല്ശെ
രക്്്ംപവപ്്ിനശമഖലയില
96ശെരക്്്മാണ്െട്്യംലഭി
ച്്ത.് ഇശൊതൊപ്്ം െത്്്
പകവേശരഖകളം്നലകി.

തൊച്്ി:ജില്്യിലഇന്്തല163ശെര
ക്്്ക്െിതൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.ഇവ
രില 144 ശോഗികളക്്്ം സമ്്രക്്
ത്്ില്തെയാണ് െകരന്്ത.് ജില്്യി
തലവിവിധആശ്െതര്ികളിലതൊവി
ഡ്സ്്ിരീകരിച്്്ചികിത്്യിലകഴിയ്
ന്്വര്തെഎണ്്ം1969ആണ.്ഇന്്
തല85ശെരക്െിശോഗമ്ക്്ിശനെി.
ഇരില83ശെരഎറണാക്ളംസവ്ശദ
േികളം്ഒരാളമറ്്്സംസ്്ാനത്്്നി
ന്്്ം ഒരാള മറ്്് ജില്്ക്്ാരന്മാണ.്
920ശെതരക്െിജില്്യിലപ്ത്രായി
വീട്കളിലനിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി.നി
രീക്്ണ കാലയളവ് അവസാനിച്്
1004ശെതരനിരീക്്ണെട്്ികയിലനി
തന്്ഴിവാക്്ി.നിരീക്്ണത്്ിലഉള്്
വര്തെആതകഎണ്്ം16029ആണ.്ഇ
രില13699ശെരവീട്കളിലം്151ശെ
രതൊവിഡ്തകയരതസ്്്റ്കളിലം്
2179ശെരെണംതൊട്ത്്്െശോഗി
ക്്ാവ്ന്് സ്്ാെനങ്്ളില്മാണ.്176
ശെതര പ്ത്രായി ആശ്െതര്ിയില/
എഫ്എലറ്്ിസിതെ്ശവേിപ്്ിച്്്.വിവി
ധആശ്തെ്രികളില/എഫ്എല റ്്ി 
സികളിലനിന്്്159ശെതരഡിസച്ാര
ജ്തചയത്.്

വിദേശം/ഇതരസംസ്്ാനത്്്
നിന്്്എത്്ിയവർ
1.ആതധ്്്ാതെ്ശദേിലനിതന്്ത്്ിയക്
മ്്ളങ്്ിസവ്ശദേി(33)2.ആത്ധ്്ാതെ്ശദ

േിലനിതന്്ത്്ിയക്മ്്ളങ്്ിസവ്ശദ
േി(50)3.രമിഴന്ാട്സവ്ശദേി(22)4.രമി
ഴന്ാട്സവ്ശദേി(22)5.രമിഴന്ാട്സവ്ശദ
േി(32)6.രമിഴന്ാട്സവ്ശദേി(35)7.രമി
ഴന്ാട്സവ്ശദേി(40)8.രമിഴന്ാട്സവ്ശദ
േി(44)9.രമിഴന്ാട്സവ്ശദേി(51)10.ര
മിഴന്ാട്സവ്ശദേി(54)11.രമിഴന്ാട്സവ്
ശദേി(57)12.രമിഴന്ാട്സവ്ശദേി(22)13.
രമിഴന്ാട്സവ്ശദേി(38)14.രമിഴന്ാട്
സവ്ശദേി(47)15. രമിഴന്ാട് സവ്ശദേി
നി(62)16.ദ്പബയില നിതന്്ത്്ിയ
അക്്മാലിത്റവ്രസവ്ശദേി(43)17.മ
ഹാരാതട്്്യിലനിതന്്ത്്ിയവാരതപ്്ട്്ി
സവ്ശദേിനി(31)18.തവസ്്്്്ബംഗാളസവ്
ശദേി(32)19.തവസ്്്്്ബംഗാളസവ്ശദേി
23)

സമ്്ർക്്ംവഴിദോഗം
സ്്ിരീകരിച്്വർ
20.അക്്മാലി സവ്ശദേി(71)21.ആയവ
നസവ്ശദേി(39)22.ആല്വസവ്ശദേി
നി( 70 )23.ആല്വസവ്ശദേിനി(65
)24.ഉദയംശെര്ര സവ്ശദേിനി(
67)25.എര്രസവ്ശദേി(70)26.എര്ര
സവ്ശദേിനി(38)27.എറണാക്ളതത്്
സവ്കാരയ്ആശ്െതര്ിയിലശോലിതച
യ്്്ന്്കളമശേരിസവ്ശദേി(29)28.എ
റണാക്ളതത്്സവ്കാരയ്ആശ്െതര്ി
യിലശോലിതചയ്്്ന്്ശൊട്്യംസവ്ശദ
േിനി(29)29.എറണാക്ളത്്്ശോലി
തചയ്ന്്ഇട്ക്്ിസവ്ശദേി(22)30.എറ
ണാക്ളത്്് ശോലി തചയ്ന്് ഇരര

സംസ്്ാനതൊഴിലാളി(37)31.എറണാ
ക്ളത്്്ശോലിതചയ്ന്്ശൊട്്യംസവ്
ശദേി(23)32.എറണാക്ളത്്്സവ്കാരയ്
ശോട്്ലിലശോലിതചയ്ന്്ചങ്്നാ
ശശ്്രി സവ്ശദേി(33)33.എളങ്്്ന്്പ്്്ഴ
സവ്ശദേിനി(70)34.കളമശേരിസവ്ശദ
േി(29)35.കളമശേരിസവ്ശദേി(79)36.
ക്ട്്മ്്്ഴ സവ്ശദേി(52)37. ക്ന്്്കര
സവ്ശദേിനി27)38.ക്മ്്ളങ്്ി സവ്ശദ
േി39.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്ശദേി(7)40.ക്
മ്്ളങ്്ിസവ്ശദേി(11)41.ക്മ്്ളങ്്ി
സവ്ശദേി(13)42.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്ശദേി
(68  )43.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്ശദേിനി (11
)44.ശൊട്്പ്്െിസവ്ശദേി(72)45.ശൊട്്പ്്
െിസവ്ശദേിനി(35)46.ശൊട്്പ്്െിസവ്ശദ
േിനി(65)47. ശൊരമംഗലം സവ്ശദ
േി(23)48.ശൊരമംഗലംസവ്ശദേി(65)
49.ശൊരമംഗലംസവ്ശദേിനി(43)50.ച
ളിക്്വട്്ംസവ്ശദേി(35)51.ച്രണിക്്
രസവ്ശദേി(55)52.തചങ്്മനാട്സവ്ശദ
േിനി(24)53.തചല്്ാനംസവ്ശദേി ( 77
)54.തചല്്ാനംസവ്ശദേി(26)55.ശചരാ
തനല്്്രസവ്ശദേി(55)56.ശചരാതനല്്്
രസവ്ശദേിനി(55)57.രിര്മാറാെിസവ്
ശദേി(11)58.രിര്മാറാെിസവ്ശദേി(49
)59.രിര്മാറാെിസവ്ശദേിനി( 19 )60.
രിര്മാറാെി സവ്ശദേിനി(44)61. രിര്
വാങ്്്ളംസവ്ശദേി(14)62.രിര്വാങ്്്
ളംസവ്ശദേി(46)63.ത്ക്്ാക്്രസവ്ശദ
േി(19)64.ത്ക്്ാക്്രസവ്ശദേി(25)65.
ത്ക്്ാക്്രസവ്ശദേിനി(2)66.ത്ക്്ാ
ക്്രസവ്ശദേിനി(52)67.ത്പ്്്ണിത്്്
റ സവ്ശദേി(35)68.നാവികശസനാ ഉ

ശദ്ോഗസ്്ന69.നാവികശസനാഉശദ്ോ
ഗസ്്ന(21)70.നാവികശസനാഉശദ്ോ
ഗസ്്ന(21)71.നാവികശസനാഉശദ്ോഗ
സ്്ന(22)72.നാവികശസനാഉശദ്ോഗ
സ്്ന(23)73.െച്്ാളംസവ്ശദേിനി(35)
74.െച്്ാളംസവ്ശദേിനി(4)75.െള്്്ര്
ത്്ിസവ്ശദേി(27)76.െള്്്ര്ത്്ിസവ്
ശദേി (31)77. െള്്്ര്ത്്ി സവ്ശദ
േി9)78.െള്്്ര്ത്്ിസവ്ശദേിനി(1)79.
െള്്്ര്ത്്ിസവ്ശദേിനി(23)80.െള്്്
ര്ത്്ിസവ്ശദേിനി(25)81.െള്്്ര്ത്്ി
സവ്ശദേിനി(27)82.െള്്്ര്ത്്ിസവ്ശദ
േിനി(49)83.െള്്്ര്ത്്ിസവ്ശദേിനി(
58)84.െള്്്ര്ത്്ിസവ്ശദേിനി(24)
85.െള്്്ര്ത്്ിസവ്ശദേിനി(73)86.ൊ
െിവട്്ംസവ്ശദേി(29) 87. ൊലാരിവട്്ം
സവ്ശദേി(25)88.ൊലാരിവട്്ത്്്ശോ
ലി തചയ്ന്് കാസരശോഡ് സവ്ശദ
േി(27)89.െിറവംസവ്ശദേി(40)90.തെ
ര്മ്്െപ്്്സവ്ശദേിനി(28)91.ശൊലീസ്
ഉശദ്ോഗസ്്നായ ൊയിതെ് സവ്ശദ
േി(44) 92. ശോരട്്് തൊച്്ിസവ്ശദേി
(26)93.ശോരട്്്തൊച്്ിസവ്ശദേിനി(58
)94. ശോരട്്് തൊച്്ി സവ്ശദേിനി( 13
)95.ശോരട്്്തൊച്്ിസവ്ശദേിനി(25)96.
മഞ്്തെ്സവ്ശദേി(9)97.മഞ്്തെ്സവ്
ശദേിനി(68)98.മട്്ാശച്്രിസവ്ശദേി(
14)99.മട്്ാശച്്രിസവ്ശദേി(67)100.
മട്്ാശച്്രിസവ്ശദേി(18)101.മട്്ാശച്്
രിസവ്ശദേി(30)102.മട്്ാശച്്രിസവ്ശദ
േി(14) 103. മട്്ാശച്്രി സവ്ശദേി(16)
104.മട്്ാശച്്രിസവ്ശദേി(40)105.മട്്ാ
ശച്്രിസവ്ശദേി(69)

പോചുുിതാലുകുു്ഓഫിസിലനരനുുപടുുയവിതരണംപക.പജ.മാകസുിഎംഎലഎഉദഘുാരനം
പെയുുുനുുു.

നീണ്്കാത്്ിരിപ്്ിപൊട്വിലെട്്യംലഭിച്്നിരവ്തിയിലഫിഷരപമൻപൊളനിനിവാസികള
പൊളനിയിപല103ക്ടം്ബങ്്ളക്്്െട്്യംലഭിച്്്

ജില്്യില163പെരക്്്ക്രിപൊവിഡ്

കൊച്്ിനഗരസഭ
വിവരാവകാശനിയമവംു
കാറുുിൽപുുറതുുി

വിവരാവകാശടപുകാരംനലകുനുുഅകപകുുകളിലകാലാതാമ
സംഉണുുാകുനുുുപവനു്ുപതളികുുുനുുഓഡിറു്ുറികപുുരടു്ു.

കുവപുുരിപഞുുായതുുിലുുപി.ബി.സൗണു്ുകോടുുുവപസു്ുുകോ
സഫുപളുുികനാലുുവസഡുപകടുുിസംരകുുണപദുുതിയുപര
നിരുുമുുാകോദഘുാരനംഓണുുവലനിലുപരഎലുുകോസ്കു
നുുപുുിളുുിഎംഎലുുഎനിരുുവഹികുുുനുുു.

കറുകുറുുിടഗുാമപഞുുായതുുിപലഅടുുാറ-ടസുാമുുിപടുുികജാതി
കോളനിനിവാസികളുപരകുരിപവളുുകുുാമംപരിഹരികുുു
നുുതിനുളുുപദുുതിയുപരനിരമുുാണടപുവരതുുനങുുൾജിലുുാ
പഞുുായതു്ുപമംബരഅഡവു.പക.വവ.കോമിഉദഘുാരനംപെ
യുുുനുുു.

നീതിപമഡിക്്ലസ്
ഉദഘ്ാരനംഇന്്്
െറവ്ര:തൊഴിലാളിവിവിശോശദേസഹകരണസംഘത്്ി
ത്്്നീരിതമഡിക്്ലശറ്്്്റിത്്്ഉദഘ്ാെനംബ്ധനാഴച്ന
െക്്്ം.ശചന്്മംഗലംകവലക്്്വെക്്്ഭാഗത്്്ള്്സംഘംതക
ട്്ിെത്്ിലആരംഭിക്്്ന്്തമഡിക്്ലശറ്്്്രരാവിതല10ന്
മ്നഎംഎലഎെിരാജ്ഉദഘ്ാെനംതചയ്്്ം.സംഘംതെ്സി
ഡ്്്്എ.തക.സ്ശരഷ്അധയ്ക്്രവഹിക്്്ം.ആദയ്വിലെ
നനഗരസഭതചയരമാനതെ്ദീപ്ശൊപ്്ിലനിരവഹിക്്്ം.

ആല്വറ്റല്്പൊലീസ്രര്ാഫിക്
നിയമങ്്ള്്കര്്ക്്ശമാക്്്ന്്്

ആലുവറുറലുുജിലുുപൊലീസ്ടരുാഫികുനിയടതുുുണംകരുുശനമാ
കുുുനുുതിപുുുഭാഗമായിബാരികകുുഡുഅങുുമാലിലിറുുിലുുഫുുവരുുഡ
യറകറുുുരുുപസബാസുുുുനുുകളപുരകുുലുുഡിവവഎസപ്ിജി.കവണു
നുവകമാറുനുുു.

ആല്വ:റ്റല്്ജില്്യില്്തൊ
ലീസ് കര്്േന തെ്ാഫിക് നിയ
തന്്്ണങ്്ളം്തൊവിഡ്നിയ
തന്്്ണങ്്ളം് കര്്േനമാക്്്
ന്്രിത്്് ഭാഗമായി വിവിധ
സ്്ലങ്്ളില്്ബാരിശക്്ഡ്ക
ള്്സ്്ാെിക്്്ന്്്.റ്റല്്തൊ
ലീസം്അക്്മാലിലിറ്്ില്്ഫ്്വ
ര്്ആശ്െതര്ിയം് സംയ്ക്്
മായാണ്ഇരിന്ളളആദയ്ഘട്്
സജീകരണങ്്ള്്ഒര്ക്്ിയിരി
ക്്്ന്്ത.്ശോസെ്ിറ്്ലില്്നെ
ന്്ചെങ്്ില്്ആല്വഡിപവ
എസെ്ിജി.ശവണ്ശോസെ്ി
റ്്ല്്ഡയറകറ്്്ര്്തസബാസ്്്്ന്്
കളപ്രക്്ലില്്നിന്്്ംശോ
ര്്ഡ്കള്്ഏറ്്്വാങ്്ി.ചെങ്്ി

ല്്അക്്മാലിസിഐശോണി
മത്്ായി,ശോസെ്ിറ്്ലില്്അ
സിസ്്്്്്്്ഡയറകറ്്്ര്്തറജ്ക
ണ്്മ്്്ഴ എന്്ിവര്് െതക്്ട്
ത്്്.തൊവിഡിത്്്െശ്്ാത്്
ലത്്ില്്വിവിധസ്്ലങ്്ളില്്
കണ്്യ്തമ്്്് ശോണ്കളില്്
ബാരിശക്്ഡ്കള്് തവക്്്ക
യം്അരയ്ാവേയ്ഘട്്ങ്്ളില്്
തൊലീസിതനവിളിക്്ാന്ളള
ശോണ്്നമ്്റ്കളം്ആംബ്
ലന്്സ് നമ്്റ്കളം് ഇരില്
ണ്്ാകം്. ക്ൊതര തൊലീസ്
കര്്േനനിയതന്്്ണങ്്ള്്െരി
ഷ്കരിക്്്ന്്രിത്്്ഭാഗമായി
ബാരിശക്്ഡ്കള്് സ്്ാെി
ക്്്ം.

കളമശേരി: രാജയ്തത്് മികച്്
വിദയ്ാഭയ്ാസവിദഗധ്ന്  തൊ
ച്്ി ോസത്ര് സാശക്്രിക സ
ര്്വകലാോലനല്്ക്ന്്തത്ൊ
ഫ.എം.വി.പെലി അവാര്്ഡ്
ശജരാവ്ൊലക്്ാട്ഇന്്്യന്്ഇ
ന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഓഫ്തെക്ശോളജി
ഡയറകറ്്്ര്്ശോ.െി.ബി.സ്നി
ല്് ക്മാറിന്  തസപര്ംബര്്
നാലിന്സമ്്ാനിക്്്ം.ക്സാ
റ്്്തസമിനാര്്ശൊപ്്കസ്ിലഉ
ച്്രിരിഞ്്്രണ്്്മണിക്്്നെ
ക്്്ന്്െരിൊെിയില്്ശോഗാ
ധയ്ക്്ന്് പവസച്ാന്്സലര്്
ശോ.തക.എന്്.മധ്സ്ദനന്്
അവാര്്ഡ് സമ്്ാനിക്്്ം.

ശത്ൊ-പവസ് ചാന്്സലര്്
ശോ.െി.ജി.േക്്രന്്, തത്ൊഫ.
െി.ആര്്.തൊത്വാള്്, രജി
സത്െ്ാര്് ശോ.വി മീര,സി-സി
സ്ഡയറകറ്്്ര്്തത്ൊഫ.എം.ഭാ
സി,2017തലതത്ൊഫ.എം.വി.
പെലി അവാര്്ഡ് ശജരാവ്
തത്ൊഫ.ക്തച്്റിയ െി ഐ
സക്്്,അവാര്്ഡ്നിര്്ണ്്യസ
മിരി അംഗങ്്ളായ തത്ൊഫ.
ആര്്.േേിധരന്്, ശോ.പ്
ര്്ണ്്ിമനാരായണ്്,തത്ൊഫ.എ
സ.്ഹരിക്മാര്് െരീക്്ാ ക
ണ്്ശത്ൊളര്് ശോ.തബച്്മിന്്
വര്്ഗീസ് ത്െങ്്ിയവരം്ചെ
ങ്്ില്്െതക്്ട്ക്്്ം.

പര്ൊഫ.എം.വി.പെലി
അവാര്്ഡ്ദാനംനാലിന്



തിരുവനനുുപുരം:ജിലുുയുലട
പുതിയ ലോവിഡുആകുുനുു
പുുാനുുകെകറുുുരററു്ുരോണുുഫറ
നുുസ്ഹാളിലുുമനനുുുികടകംപ
ളുുി സുരരനദുുുനുു നപുകാൈനം
ലെയതു.ുലോതുജനപകുുാളി
തുുരതുുലടശവറസിലനരന
രിടാനുുആകുുനുുപുുാനുുസഹാ
യികുുുലമനുു് മനനുുുി പറഞുുു.
പുതിയആകുുനുുപുുാനിലുലട
രോഗവയുാപനവംു മരണനിര
കുുുംകുറയകുുുാനാകംു.നിെ
വിലെ പരിമിതികലളകുുുറി
ചുുുംഅവരനരിരടണുുരീതിക
ലളകുുുറിചുുും വയുകുുമായി െ
രുുചുു നടതുുിയാണു ആകുുനുു
പുുാനിനുരുപംനലുുകിയത.ുതാ
ലഴതടുുിലുളുുലോവിഡുനപുതി
രോധംകുടുതലുുൈകുുമാകുുു
നുുതിലുുുഭാഗമായിവാരുുഡുത
െകമുുിറുുികളുുകുടുതലുുഊ
രുുജുുിതമാകുുും. ഓരോ വാ
രുുഡിലംുകവുാറശുുുനിലുുകഴി
യുനുുവരുമായികമുുിറുുിയിലെ

രോളുുുിയരുുമാരുു നിരനുുരം
ആൈയവിനിമയം നടതുുുക
യംു റിരവഴസു് കവുാറശുുുന
സംവിധാനംലമചുുലപുുടുതുുുക
യംുലെയുുും.ലോവിഡു19സം
ബനുുിചു്ുവയുാപകമായരോധ
വതകുരണംനലുുകംു.രോധ
വതകുരണതുുിലുുുഭാഗമായി
ലോവിഡുനപുതിജുുരുപലപുു
ടുതുുിയിടുുുണുു്. നപുതിജുുലയ
ടുകുുുനുുവരുുകുു് ഇ സരുുടുുിഫി
കുുറുു്െഭയുമാകുുും.ഓണാരോ
ഷംവീടുകളിലുുതുുലനുുപരിമി
തലപുുടുതുുുനുുതിനായി രോ
വീടുഓണംഎനുുരപരിലുുകയുാ
മുുയിനുുആരംഭികുുുലമനുുുംമ
നനുുുിപറഞുുു.ഓണകുുാെതു്ു
തിരകു്ുനിയനനുുുികുുാനുുഓരോ
താലുകുുുകളിലംുനപുരതുയകസ്
കവുാഡുകളുുകുു് രുപംനലുുകി
യതായി ജിലുുാകളകുുരുു രോ. 
നവരജുയാതു രോസപറഞുുു.
ജിലുുയിൊലക30സ്കവുാഡുക
ളാണുനപുവരുുതുുനംനടതുുുക.

തിരകുുുളുു മാരുുകുുറുുുകളിലുു
പരിരോധന വരുുദുുിപുുികുുും.
ലോതുസുുെങുുളിലുുലടസുുുുിം
ഗു കിരോസ്കുകളുുസുുാപി
കുുുലമനുുുംകളകുുരുുപറഞുുു.

ദുരനുു നിവാരണ വിഭാഗം
ലഡപയുുടുുി കളകുുരുുഅനുഎ
സ.്നായരുു, ഡി.എം.ഒ ലക.എ
സ്ഷിനുഎനുുിവരുു പലകുുടു
തുുു.
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രീപിട്ത്്ംഅറിവഞ്്ത്്ിയെി.എസ.്ശിെക്മാരഉൾവപ്്വടയ്ള്്െവരകടത്്ിെിടാത്്രിലതപ്
രിമേധിച്്്തപ്രിപക്്മനരാവ്രമമശ്വചന്്ിത്്െ,െി.എസ.്ശിെക്മാര,െി.ടി.ബലറാംത്ടങ്്ി
യെരവസതക്ട്്റിമയറ്്ിന്മ്ന്്ിലഇര്ന്്്തപ്രിമേധിക്്്ന്്്.

ലനയുുാറുുിനകര:ലമലനുൊവാര
തുുനവീകരിചുുലനയുുാറുുിനക
ര താലുകുു് ബയുുരോയുലട
ഉദഘുാടനംനാലളരാവിലെ10
നുകുനുുതുുുകാലഎംവിബി
ലഡിങുുിലനടകുുും. നയുുസ്
ബയുുരോയുലടഉതുഘാടനംപാ
റൈാെസി.ലക.ഹരീനദുുുനഎം
എലഎയംുപരസയുബയുുരോ
യുലടഉതുഘാടനംരാജധാനി
നരുുപുഓഫുഇനസുുുുിറുുുയുഷലുുു
മാരനജിങു ഡയറകുുര രോ. 
ബിജുരരമശംുഭനദുദീപംലതളി
ചുുുനിരവുുഹികുുും.ലമലനുൊവാ
രതുുഅരോസിരയറുു്എഡി

റുുര എം.ബി സരുതുഷിലുുു
അധയുകുുതയിലനടകുുുനുുെ
ടങുുില സിഎസ്ഐ കാര
രകുുണംലമഡികുുലരോലള
ജുഡയറകറുുുരരോ.ലബനറുു്
എനബുഹാം, കുനുുതുുുകാല
നൈുീ െിതുുിരതിരുനാളലസ
നനടുലസക്ുള മാരനജര ടി.
സതീഷ്കുമാര,എനുുിവരമു
ഖയുാതിഥികളആയിരികുുും.
കുനുുതുുുകാല പഞുുായ

തു്ുനപുസിഡു്ുുഎചു്ു.എസ്അ
രുണ മുനസഹകരണഓം
ബുഡുസമ്ാനഅഡവു.എ.രൊ
ഹനദാസ,്ബിലജപിസംസുുാ

നലസനകുടുുറികരമനജയന,
കരഷക രോണനഗുസ് ജിലുുാ
നപുസിഡുു്ു മാരായമുടുുംഎം.
എസ.്അനില, ലമലനുൊ വാര
തുുസരകുുുരെഷനജനറല
മാരനജര വി.വി.രാരജഷ് എ
നുുിവര സംസാരികുുും. ലമ
രനുൊവാരതുുതാലുകുു്രെഖ
കനകുനുുതുുുകാലമണിക
ണഠുന സവുാഗതവംു ലമലനുൊ
വാരതുുറീജിയണലമാരനജ
രഎസ.്എസ.്അനുബുനദുുി
യംുപറയംു.ലോവിഡുരനുോ
രടുുരോളപാെിചുുാണുെടങു്ു
സംഘടിപുുിചുുിരികുുുനുുത.ു

ചമചതുൊവാരതുുചനയുുാറുുിൻകരബയുുശോഉദഘുാടനംനാചളചരരചഞുുടുപു്ു
കമുുിറുുിരുപീകരിചുുു
ലനയുുാറുുിനകര: സിപിഐ
കാരോടു പഞുുായതുു് ലതര
ലുഞുടുപുു്കമുുിറുുിരുപീകരി
ചുുു.പാരടുുിജിലുുാഅസിസുുുുുു്ു
ലസനകുടുുറിപളുുിചുുലവിജയ
നലതരലഞുുടുപു്ുകമുുിറുുിരു
പീകരണരോഗംഉദഘുാടനം
ലെയതു.ു  ലനയുുാറുുിനകരമ
ണുുെംലസനകുടുുറിഎന.അയുു
പുുന നായര മുഖയു നപുഭാകുു
ണം നടതുുി.രോഗതുുില
ലസനകുടുുറിരയറുുംഗങുുളായഎ
ല.ൈൈികുമാര,പി.പിഷിജു
തുടങുുിയവര സംസാരിചുുു.
രോ.എസ്ൈൈിധരനകണ
വീനറായഒമുുതംഗഎകസുി
കയുുടുുീവുകമുുിറുുിരുപീകരിചുുു. ര ർ്്ഭി ണി ടെ സഗ്ത്ീ ധ േ ത്്ി ട്്് 

കേ രി ല്് മ ർ്്ദി ച്് താ െി േ രാ തി 
ലവളുുറട:സന്തുീധനതുുിലുുു
രപരിലുുഗരുുഭിണിയായയുവ
തിലയമരദിചുുതായിപരാതി.
വാഴിചുുലുു  നപുതീഷ് ഭവനില
നപുതീഷിലുുു ഭാരയു ൈയുാമ
യകുുുാണു(25)മരുുദുുനരമറുുത.ുഗ
രുുഭിണിയായൈയുാമലയ മരുുദുുി
കുുുനുുതു തടയാനുു നൈുമിചുു ഭ
തുപിതാവുെനദുുുരനയംുഅനകു
മികളുു നകുുരമായി മരുുദുുിചുുു.
ലഹലുുമറു്ുലോണു്ുഅടികുുുക
യംു െവിടുുുകയുമായിരുനുുു.
നപുതീഷ്ൈയുാമലയവിവാഹംക
ഴിചുുരപുുളുുസന്തുീധനംകുറചുുു
വാങുുിയതിലുുുരപരിലുുഭതു
മാതാവായമീനാകുുിയംുഅ
വരുലടഅനുജതുുികെയംു
അവരുലടമകനുുഅഭിജിതുുു
മാണുസന്തുീധനതുുിലുുുരപ
രില മരുുദുുിചുുലതനുു് ആരയു
നുുരോടുലോെീസിലുുനലുുകി
യ പരാതിയിലുു പറയുനുുു.
കാടുുാകുുട രോങുു്മുടുെീനി
വിളസവുരദൈിയാണുഅഭിജി
ത.ു
മരുുദുുനരമറുു ൈയുാമലയ ആ

ദയുംലവളുുറടയിലെസരുുകുുാരുു

ആശുപനതുിയിലംു തുടരുുനുു്
ലനയുുാറുുിനുുകരതാലുകുു്ആ
ശുപനതുിയിലംുനപുരവൈിപുുിചുുു.
രോരോണാ നപുശുനങുുളുളുു
തിനാലുു ഇരപുുളുു ലവളുുറട
യിലെസവുകാരയുആശുപനതുി
യിലുുനപുരവൈിപുുിചുുു.ഇനുുലെ
ആരയുനുുരോടു ലോെീസ്ആ

ശുപനതുിയിലെതുുി ൈയുാമയി
നുു നിനുുും ലൊഴിലയടുതുു്
രകസ് രജിസുുുുരുു ലെയതു.ു മു
നുു്മാസംമുനപംുഇതുരോ
ലെവീടുുിലുുകയറിആനകുമണം
നടതുുിയിരുനുുതായി ൈയുാമ
ലോെീസിനു നലുുകിയ ലൊ
ഴിയിലുണു്ു.

മര്്ദ്്നമമറ്്്വെള്്റടയിവെസവ്കാരയ്ആശ്പതര്ിയില്്ചികിത്്
യില്്കഴിയ്ന്്ശയ്ാമ

ഓണം;കടകളുചട
തപുവരതുുന
സമയതുുിലഇളവു
തിരുവനനുുപുരം:ഓണംനപു
മാണിചുു് ഓഗസുു്ുു 26 മുതല
ലസപറുുുംബര രണുുു വലരക
ലണുുയനുലമുു്ു രോണ ഒഴി
ലകയുളുു നപുരദൈങുുളിലക
ചുുവടസുുാപനങുുളകുുുംകട
കളകുുുംരാനതുി9മണിവലര
തുറനുുുനപുവരതുുികുുാലമനുു്
െീഫുലസനകുടുുറിരോ.വിൈവുാ
സ് ലമഹത്ുു അറിയിചുുു. ക
ലണുുയനുലമു്ുുരോണിലെക
ടകളംു കചുുവട സുുാപനങുു
ളംുനിെവിലെമാരഗനിരരദുുൈ
നപുകാരംനപുവരതുുികുുണം.

സവ്ന്്ംസലഖകന്്
തിരുവനനുുപുരം: ജിലുുയിലുു
ഇനുുലെ391രപരുുകുുുലോവി
ഡു 19സുുിരീകരിചുുു.ഇതിലുു
378രപരുുകുുുംസമുുരുുകുുതുുി
ലുലടയാണു രോഗം ബാധിചുു
ത.ുരണുുുമരണവംുറിരപുുരടുു്
ലെയതു.ുഓഗസുു്ുു23നുമരിചുു
കുെരൈഖരം സവുരദൈി കു
ഷണ്കുമാരുു(58),17നുമരിചുു
ലനയുുാറുുിനുുകര സവുരദൈി കു
ഷണ്നുുതമുുി(80)എനുുിവരു
ലട പരിരോധനാഫെം ലോ
വിഡ1ു9മുെമാലണനുു്എനുു.
ഐ.വിആെപുുുഴസുുിരീകരി
ചുുു. ഇരോലട ജിലുുയിലെആ
ലകലോവിഡുമരണം65ആ
യി. ജിലുുയിലെ 10ആരോഗയു
നപുവരുുതുുകരുുകുുും ഇനുുലെ
രോഗം ബാധിചുുു. അരതസമ
യം303രപരുുലോവിഡിലുുനി
നുുുംമുകുുിരനടി.
ഉറവിടംവയ്ക്്െല്്ാത്്വര്്49
പടുുംസവുരദൈി(70),ലപരുനുുാ

നുുിസവുരദൈി(20),ലവ
ങുുാനുരുുസവുരദൈി(45),
കാകുുാമുെ സവുരദ
ൈി(58), ബാെരാമപു
രം സവുരദൈി(58), കാ
ചുുാണി സവുരദൈി(53),
രോടുുപുുുറം സവുരദ
ൈി(31),തിരുവലുുംസവു
രദൈിനി(54), െിനതുാ
ഞജുെിജംഗഷുനുുസവു
രദൈി(56), കഠിനംകു
ളംസവുരദൈി(47),തിരു

വലുുംസവുരദൈിനി(16),ആനയ
റ സവുരദൈിനി(65), പുജപുുുര
സവുരദൈി(50),പാറകുുുഴിസവു
രദൈി(47), പനയം സവുരദ
ൈി(34),ബാെരാമപുരംസവുരദ
ൈി(47), നപുാവചുുമുുെം സവുരദ
ൈിനി(47), ജി.പി.ഒ സവുരദ
ൈി(40), ലെറുവാരരുകുണം
സവുരദൈിനി(52),ഉചുുകുുടസവു
രദൈി(59), പരശുവയകുുുലുു
സവുരദൈിനി(22), അമരവിള
സവുരദൈി(56), ലപരുമാതുറ
സവുരദൈി(27),പരശുവയകുുുലുു
സവുരദൈിനി(25), പരശുവ
യകുുുലുു സവുരദൈി(02), ലവ
ണുുപകലുുസവുരദൈിനി(28),പു
വതുുുരുുസവുരദൈി(57),കടുുചുുാ
ലുുകുഴി സവുരദൈി(45), കാടുുാ
കുുടസവുരദൈിനി(58),പുുാകുുാെ
സവുരദൈിനി(60),നപുാവചുുമുുെം
സവുരദൈി(52), ഗാനുുിപുരം
രോഡു സവുരദൈി(47), ലോഴി
യുരുുസവുരദൈി(55),കരുമാനു

രുു സവുരദൈിനി(27), ലോചുുു
രോപുു്സവുരദൈിനി(46),കുറുുി
ചുുറസവുരദൈിനി(71),കുറുുിചുുറ
സവുരദൈി(70),കാടുുാകുുടസവുരദ
ൈി(38),കെസവുരദൈി(46),ക
െസവുരദൈിനി(45),അരയുരുു
സവുരദൈിനി(85), പയറുുുവിള
സവുരദൈിനി(41), വളുുകുുടവു
സവുരദൈി(59),വളുുകുുടവുസവു
രദൈിനി(57), പയറുുുവിള സവു
രദൈിനി(30),43വയസുളുുപു
രുഷനുു,  നദുുാവനം സവുരദ
ൈി(72),ചുഴസവുരദൈി(57),ലവ
ളിയാംരോടുസവുരദൈി(35)
വീട്്്നിരീക്്ണം8
ലമഡികുുലുു രോരളജു സവുരദ
ൈി(26),ലമഡികുുലുുരോരളജു
സവുരദൈിനി(24), പാറശുുാെ
സവുരദൈിനി(46), പാറശുുാെ
സവുരദൈിനി(46),മുരകുുെസവു
രദൈി(31),മാരായമുടുുംസവുരദ
ൈിനി(22), കരമന സവുരദൈി
നി(43),അരുവികുുരസവുരദൈി
നി(38).
ഇതരസംസ്്ാനങ്്ളില്്
നിണന്്ത്്ിയവര്്3
കനയുാകുമാരിസവുരദൈി(65),വ
നുുിയുരുുസവുരദൈി(53),58വയ
സുളുുപുരുഷനുു
നിരീക്്ണത്്ില്ള്്വര്്
24,400
ലോവിഡുവയുാപനതുുിലുുുഭാ

ഗമായിജിലുുയിലുുഇനുുലെപു
തുതായി1,800രപരുുനിരീകുു
ണതുുിൊയി.1,450രപരുുനിരീ
കുുണകാെയളവുരോഗെകുു
ണങുുലോനുുുമിലുുാലത പു
രുുതുുിയാകുുി.ആലക 24,400
രപരാണു ജിലുുയിലുു നിരീകുു
ണതുുിലുളുുത.ു ഇതിലുു
19,747രപരുുവീടുകളിലംു676
രപരുു വിവിധസുുാപനങുുളി
ലംുകരുതലുുനിരീകുുണതുുി
ൊണ.ുജിലുുയിലെആശുപനതുി
കളിലുുഇനുുലെരോഗെകുുണ
ങുുളുമായി427രപലര നപുരവ
ൈിപുുിചുുു.313രപലരഡിസെ്ാ
രുുജുലെയതു.ുആശുപനതുികളി
ലുു3,977രപരുുനിരീകുുണതുുി
ലുണുു്. 691സാംപിളുകളാണു
ഇനുുലെ പരിരോധനയകുുു്
അയചുുത.ു 425 പരിരോധന
ഫെങുുളുുെഭിചുുു.വിവിധയിട
ങുുളിലുു നടനുു വാഹന പരി
രോധനയിലുു3,374രപലരസ്
നകുീനിങിനുവിരധയരാകുുി.ക
െകുുരററുു് കണുുരനുടാളുു റുമിലുു
327 രോളുകളാണു ഇനുുലെ
എതുുിയത.ു മാനസികപിനുുു
ണആവൈയുമുണുുായിരുനുു29
രപരുുലമുുുലുുലഹലുുതുു്ലഹ
ലുുപുശെനിരെകു്ുവിളിചുുു.മാ
നസികപിനുുുണആവൈയുമാ
യ3,087രപലരഇനുുലെവിളി
കുുുകയംുഅവരുുകുു്ആവൈയു
മായനിരുുരദൈങുുളുുനലുുകുക
യംുലെയതു.ു

രണ്്്മരണം;391പേര്്ക്്്
ക്ടികൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്

തിരുവനനുുപുരം:കിഴുവിെം
നഗുാമപഞുുായതുുിലെ വെിയ
ഏെ,ആറുുിങുുലുു മുനുുസിപുുാ
െിറുുിയിലെ ലോടുമണുു ജം
ഗഷുനുു(ലെറുവളുുിമുകുു് വാ
രുുഡ)ുഎനുുീ നപുരദൈങുുലളക
ലണുുയിനുുലമുു്ു രോണായി
ജിലുുാകളകുുരുുരോ.നവരജുയാ
തുരോസനപുഖയുാപിചുുു.
ഈ നപുരദൈങുുരോടു രെ

രുുനുുുളുുസുുെങുുളിലംുജാനഗു
തപുെരുുതുുണം.ലോതുപരീ
കുുകളുു ഇനിലോരറിയിപുുു
ണുുാകുനുുതുവലര നടതുുാനുു
പാടിലലുുനുുുംഅറിയിപുുിലുുപ
റയുനുുു.

കണട്്യിന്്ണെന്്്്
സോണ്കള്്പിന്്വലിച്്്
കടയകുുുാവുരുു നഗുാമപഞുുായ

തുുിലെ ലതകുുുംഭാഗം,ഊടുുു
പറമുു് (െമുുാവിലുു,ഊടുുുപറ
മുു്നപുരദൈങുുളുുഒഴിലക),ലറ
യിലുുലവ സ്രറുുഷനുു,  കട
യകുുുാവുരുു (കരിരുങുട,ു വയ
െിതുുിടുു,സരകുുതംഎനുുീ നപു
രദൈങുുളുുഒഴിലക),കിഴുവിെം
നഗുാമപഞുുായതുുിലെപുരവു
രുു,അഴുരുുനഗുാമപഞുുായതുുി
ലെമാടനുുവിള,ലെമുുരുതിനഗുാ

മപഞുുായതുുിലെ ലെകുുാട,ു
ൈിവപുരം,മുതുുാന,തരചുുട,ു
നാവായികുുുളംനഗുാമപഞുുായ
തുുിലെരമനപുുാറ,വകുുംനഗുാമ
പഞുുായതുുിലെനിെയകുുുാമു
കുു് എനുുീ വാരുുഡുകലള ക
ലണുുയിനുുലമുു്ു രോണുു പടുുി
കയിലുുനിനുുും ഒഴിവാകുുിയ
തായിജിലുുാകളകുുരുുരോ.നവ
രജുയാതുരോസഅറിയിചുുു.

കചണുുയിൻുുചമനു്ുുശോണുുതപുഖയുാപിചുുു

ഓ ണാ കോ ഷം വീ ട്്ി ലാ ക്്ാ ന്് ‘ടോ വീ ട’്

ഭകുുണംചൊണുുയിലുു
കുടുങുുിയുവരികു്ു
ദാരുണാനുുുയം
ലനടുമങുുാട:ു ഭകുുണംലോണുു
യിലുു കുടുങുുി യുവതി മരിചുുു.
ലനടുമങുുാടുലോലുുംകാവുമനാ
റുലുുഹുദാസ്കുളിനുസമീപം
താമസി
കുുുനുുൈാ
മിെയുലട
മകളുു ഫാ
തുുിമ(23)
ആണുമരി
ചുുത.ു ബ
നുുുകുു
ളുുലകുു
പുുംശവകുരനുുരംവീടുുിലുുഇരു
നുുു ഭകുുണം കഴികുുുനുുതിനി
ലടയായിരുനുുുസംഭവം.ഉടനുുത
ലനുുവീടുുുകാരുു ലനടുമങുുാടു ജി
ലുുാആശുപനതുിയിലുുഎതുുിലചുു
കുുിലംുഅവിലടനിനുു്സവുകാരയു
ആശുപനതുിയിരെകുു് ലോണുുു
രോകംുവഴിമരധുയമരിചുുു.ഖബറ
ടകുും ലനടുമങുുാടു വാളിരുകുടു
മുസ്െിംജമാഅതു്ുഖബരുുസുുാ
നിലുുനടനുുു.ആരോഗയുവകുപുുി
ലെഓഫീസ്അസിസുുുുുു്ുആണു

തിരുവനനുുപുരം:മാധയുമനപുവ
രതുുകനംു,സാമുഹയു നപുവര
തുുകനംു,നഗരസഭാമുന
കൗണസിെറുമായഅഭിഭാഷ
കന രവിൈകുുറുലട നാൊമതു
െരമ വാരഷിക അനുസമ്ര
ണംരോഗംലനയുുാറുുിനകരയി
ലംു,തിരുവനുുപുരതുുുംവിവി
ധരമഖെയിലുളുുവരുലടരന
തുതവുതുുിലനടനുുു.ലനയുുാറുുി
നകരയിലനടനുുഅനുസമ്ര
ണതുുില യുതുുുരോണനഗു

സ് ,ആലംുമുടു പൗരസമി
തി,സുഹുതുുുകുുളരനതുതവും
നലകി,ഡിസിസിനപുസിലഡ
ു്ുു സനലകുമാറിലുുു രനതു
തവുതുുില തിരുവനനുുപുര
തുുും,ലനയുുാറുുിനകരയിലവി
വിധരോണനഗുസ്സംഘടനക
ളംുെരമദിനഅനുസമ്രണം
നടതുുി.ലക.എസ.്യ.ുവിലുലട
രംഗതുുുവനുു അഭിഭാഷകന
രവിൈകുുര,ലസനറു്ുലമമുുര,അ
ഭിഭാഷകന,ജനനപുതിനിധി,മാ

ധയുമ നപുവരതുുകന,സാമുഹയു
നപുവരതുുകന എനുുീനിെയി
ലതിരുവനനുുപുരംജിലുുയില
തലുുുകഴിവുകളനപുകടിപുുിചുുി
ടുുുണു്ു.ലനയുുാറുുിനകരനഗരസ
ഭയിലകൗണസിെരആയിരി
ലകുുലെയരമാനസുുാനരതുു
കു്ുഏതാണു്ുഎതുുിയഅവസ
രതുുിലലനയുുാറുുിനകരയിലെ
രോണനഗുസ്രനതുതവുംപണം
ആവൈയുലപുുടുുതുഏലറവിവാദം
ഉയരതുുിയിരുനുുു.

കോൺഗര്സ ്കേതാവ ്ര വി ശ ങ്് റ ്ടെ 
ോ ലാ മ ത ്ച ര മ വാ ർ ഷി കം  

ലവളുുറട:ആനാവുരുുസരകുുാ
ര ഹയരുുലസകുുുുുറി സ്കുളി
ലുുഎസപ്ിസി തയുുാറാകുുിയ
ഓണുുശെന സുുുുുഡിരോയംു
ലസമിനാരുുഹാളംുസി.ലക.ഹ
രീനദുുുനുു എംഎലുുഎ ഉദഘുാട
നംലെയതു.ു

കുനുുതുുുകാലുുനഗുാമപഞുുാ
യതുുുനപുസിഡുു്ുഎചുു്.എസ.്
അരുണുു, രുലുകുു് പഞുുായ
തുുംഗംപാെിരോടുനൈുീകണഠു
നുു,വിദയുാഭയുാസആരോഗയുസുുുുാ
ുുുിങുകമുുറുുിലെയരുുമാനുുമണ
വാരിബിന,ുമാരായമുടുുംസബു

ഇനുുസ്ലപകുുരുുഎം.ആരുു.മുദു
ലുുകുമാരുു, എസപ്ിസി സം
സുുാനറിരോഴുസ്രപഴുസണുു
സൗദീഷ്തമുുി,എസപ്ിസിര
കുുകരുുതുുുസമിതി നപുസിഡ
ു്ുുരഘുതുടങുുിയവരുുസംസാ
രിചുുു.

ആനാവുരുുഗവഹയരുുചസകുുനുുുറിസ്കുളിലുു
ഓണുുലൈൻസുുുുുഡിശോഉദഘുാടനം അചുുനാണുഗുരു:

ശതുേയാംസ്കുമാരുുഎംപി
കരുനാഗപുുളുുി:ജീവിതതുുിലുുു
ആദയുവഴികാടുുിയംുഗുരുവംുപി
താവു എം.പി.വീരരനദുുുകുമാറാ
ലണനുുുഎം.വി.രനുൈയാംസ്കു
മാരുു എംപി.എം.പി. വീരരനദുുുകു
മാരുുജീവകാരുണയുകരുുമുുരസന
ജിലുുാകമുുിറുുിയുലടരനതുതവുതുുി
ലുുകരുനാഗപുുളുുിപി.ആരുു.കുറു
പു്ുജനുുൈതാബുുിമദുുിരതുുിലുുസം
ഘടിപുുിചുുഓണകുുിറുു്വിതരണം
ഉദഘുാടനംലെയുുുകയായിരുനുുു
രനുൈയാംസ്കുമാരുുഎം.പി.ഉനുു
തസാമുുതുുികകുടംുബതുുിലുു
ജനിചുുതനികുു്മുനുു്കിരോമീറുു
രുുനടനുു്യാനതുലെയതുുനപുാഥമി
ക വിദയുാഭയുാസം രനടുനുുതിനു
അചുുനുുകാടുുിയവഴിജീവിതതുുി
ലുുസാമുഹികഉനുുമനതുുിനംു
നപുവരുുതുുനതുുിനംുസഹായമാ
യി.അചുുനുുഎലനുുആദയുംഏ
ലുുപുുിചുു ദൗതയുംസാമുുതുുികമാ
യിഏലറനഷുുംരനരിടുുഒരുരോ
ടുുംൊഭകരമാകുുുകഎനുുതായി
രുനുുു.ആചുമതെതാനഏലറുു
ടുകുുുകയംുഅതുൊഭകരമാകുുു
കയംുഅതുകാരണംഎലുുാലവ
ലുുുവിളികളംു ഏലറുുടുകുുുവാനുു
എലനുു നപുാപതുനാകുുാനംു ഏ
ലറസഹായിചുുുലവനുുുംഎംപി.
കരുുമുുരസന ലെയരുുമാനുു ലറജി
കരുനാഗപുുളുുി അദുുുയകുുത വ
ഹിചുുു. നജീംമരണുുലുു, സുരരഷ്
വിൈാഖം,ൈിവകുമാരുു,രരമൈനുു,
രാജുആതിര,രഘ,ുഹരിദാസ,്
ലക.രവീനദുുുനുുഎനുുിവരുുആൈം
സകളുുഅരുുപുുിചുുു.

ആശുപതരുിമനുുിരംഉദഘുാടനംചെയതുു
തിരുവനനുുപുരം:കലുുറസാമുഹികാരോഗയുരകനദുുുതുുിലെആശു
പനതുിമദുുിരതുുിലുുു ഉദഘുാടനംആരോഗയുവകുപുു്മനനുുുിലക.
ലക.ശൈെജടീചുുരുുഓണുുശെനിലുലടനിരുുവഹിചുുു.1.75രോടി
രുപലെെവഴിചുുാണുമികചുുസൗകരയുങുുരോടുകുടിയആശുപ
നതുിമദുുിരതുുിലുുുനിരുുമുുാണംപുരുുതുുിയാകുുിയത.ുെടങുുിലുുഡി.
ലകമുരളിഎംഎലുുഎഅധയുകുുതവഹിചുുു.വാമനപുരംരലുു
കു്ുപഞുുായതു്ുനപുസിഡു്ുുലക.പിെനദുുുനുു,കലുുറനഗുാമപഞുുായ
തു്ുനപുസിഡു്ുുജി.ൈിവദാസനുു,ജിലുുാപഞുുായതു്ുഅംഗംഎസ.്
എം.റാസി,ലക.അനിലുുകുമാരുുഎനുുിവരുുപലകുുടുതുുു.
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ഓണാേംസകകോനട....

േക്്നമാരക്്റ്്്
മ്പവരത്്െത്്ിന്
മാരഗകരഖ
ത്ശ്ര: നകാവിഡ് വയ്ാരെ
നത്്ത്ടരന്്്അടച്്ിട്് േക്്
നമാരക്്റ്്്ത്റന്്്പര്വരത്്ി
ക്്ാനതീര്മാെിച്്സാഹെരയ്
ത്്ിലഅത്സംബന്്ിച്്മാര
ഗെിരകദ്്േങ്്ളജില്്ാകെകറ്്്
രഉത്്രവിറക്്ി.മാരക്്റ്്ികെ
ക്്് വര്ന്് വാഹെങ്്ളഅ
ണ്െേീകരണം െടത്്ി കോ
ക്്ൺവാങ്്ികവണംമാരക്്
റ്്ിെകത്്്പര്കവേിക്്ാന.െര
ക്്്മായി വര്ന്് കൊറികള
രാവിനെെരക്്ിറക്്ി മാരക്്
റ്്ിലെിന്്്കൊകണം.െിെവി
ല്െെ കടകള/നോഴിൊെിക
ളഎന്്ിവനരരണ്്്പര്്പ്്്കൊ
യിതിരിച്്്രക്തികടകളഒ
ന്്ിടവിട്്ദിവസങ്്െിലപര്വര
ത്്ിക്്ണം.ഓകോ പര്്പ്്ിലം്
നോഴിൊെികനെ തിരിച്്റിയ്
ന്്തിന്വയ്തയ്സത്െിറത്്ില്
െെകോകട്്രതിച്്തിരിച്്റിയ
ലകാരഡ്െലകണം.കടകെി
ലരരമാവധിമ്ന്്്ജീവെക്്ാ
രമാപത്കമരാട്െള.്അവരആ
ഴെ്യിലമ്ന്്്ദിവസംത്ടര
ച്്യായി കോെി കോക്്ണം.
നെറ്കിടകച്്വടക്്ാരക്്്സാ
ധെങ്്ള വാങ്്്ന്്തിന് െട
പ്്ിൊക്്ിയഒറ്്,ഇരട്്െപ്്രസ
പപ്്്ദായംഅത് കൊനെത്ട
രം്. റീനട്്യിലകച്്വടക്്ാനര
മാരക്്റ്്ിന്െെിലപര്കവേിപ്്ി
ക്്്ന്്തിന്എനപട്ികൊയി്്്്
െിയപത്്്ണങ്്ള ഏരനപ്്ട്
ത്്്ം. എനപട്ി കൊയി്്്ില
നതരമ്്ലസ്പക്ിെീംഗ്സൗക
രയ്ം ഒര്ക്്്ം. േരീകോഷമ്ാവ്
അന്വദെീയമായരരിധിയാ
നണന്്്ഉറപ്്്വര്ത്്ിയതിന്
കേഷം മാപത്കമ മാരക്്റ്്ികെ
ക്്് നോഴിൊെികള്ളനപ്്നട
യ്െെആള്കനെ പര്കവേിപ്്ി
ക്്ാവ.്കവകീട്്്6വനരമാപത്
കമറീനട്്യിലകച്്വടംഅന്വ
ദിക്്്.മാരക്്റ്്്െിതയ്വം്കവ
കീട്്് 6ന് കേഷംഫയരകോഴ്
സിന്്് സഹായക്ത്നട അ
ണ്വിമ്ക്്ാക്്ണം.എല്്ാക
ടകെിലം്സാെികറ്്സരകര്
തണം.മാരക്്റ്്ിലകയറ്മ്പ്്്
എല്്ാവരം് കകകളഅണ്
വിമ്ക്്ാക്്ണം. െിരബന്്
മായം്മാസ്കം്ഗ്്ൗസം്ധരി
ക്്ണം. നകാവിഡ് കപ്രാകട്്
ക്ക്ളരാെിക്്ാത്്കടകള
നക്്തിനരകരേെെടരടിസവ്ീ
കരിക്്്ം. ഞായറാഴെ്കെില
മാരക്്റ്്്ത്റക്്്ന്്തല്്.

പാലക്്ാട്
152കപര്്ക്്്
നകാവിഡ്
രാെക്്ാട:് ജില്്യില്് 152 കര
ര്്ക്്്നോവിഡ്19സ്്ിരീകരി
ച്്്.സപ്്ര്്ക്്ത്്ില്നട93കര
ര്്,ഇതരസംസ്്ാെങ്്െില്്െി
ന്്്വന്്30കരര്്,വിവിധരാജയ്
ങ്്െില്്െിന്്്വന്്12കരര്്,ഉറ
വിടംഅറിയാത്് 17 കരര്്എ
ന്്ിവര്്ഉള്്നപ്്ടം്.119കരര്്ക്്്
കോഗമ്ക്്ിയ്മ്ണ്്്.ഇകോനട
ജില്്യില്് െികിത്്യില്ള്്വ
ര്നടഎണ്്ം652ആയി.ഉറവി
ടംഅറിയാത്്കോഗബാധിതര്്
അെങ്്െടിസവ്കദേി(32പ്ര്
ഷന്്),ൊഗെകേരിസവ്കദേിക
ൊയഅഞ്്്കരര്്(8ആൺ്്ക്
ട്്ി,23,40,40,84പ്ര്ഷന്്ാര്്),ക
ഞ്്ിക്ക്ട്സവ്കദേി(46പ്ര്
ഷന്്)ഒറ്്പ്്ാെംസവ്കദേികള്്2
കരര്്(58,23പ്ര്ഷന്്മാര്്),ര
ട്്ാപ്്ി നോപ്്ം സവ്കദേി (18
സപ്ത്ീ), മണ്്ാര്്ക്്ാട്സവ്കദേി
(65പ്ര്ഷന്്),െങ്്െീരിസവ്കദ
േി(23പ്ര്ഷന്്),കാവകേരി
സവ്കദേി(39പ്ര്ഷന്്)നരര്
വപ്്്സവ്കദേി(44സപ്ത്ീ), പ്
കക്്ട്്്കാവ്സവ്കദേി(35പ്ര്
ഷന്്),എെപ്്്ള്്ിസവ്കദേി(18
പ്ര്ഷന്്),മണ്്്ര്്സവ്കദേി(30
പ്ര്ഷന്്)എന്്ിവരാണ.്ജില്്
യില്്െികിത്്യില്്ഉള്്വര്്ക്്്
പ്റകമരാെക്്ാട്ജില്്ക്്ാരായ
12കരര്്ത്ശ്ര്്ജില്്യിലം്10
കരര്് കോഴിക്ക്ട്ജില്്യിലം്
രണ്്്കരര്്കണ്്്ര്്ജില്്യിലം്
എട്്്കരര്്മെപ്്്റംജില്്യിലം്
11കരര്്എറണാക്െംജില്്യി
ലം്െികിത്്യില്്ഉണ്്്.

രാെക്്ാട:്ജില്്യില്്നകാവി
ഡ് രരികോധൊ രഠെത്്ി
ൊയി ഐസിഎംആറി (ഇ
ത്്്യന്്കൗൺ്്സില്്ഓഫ്നമ
ഡിക്്ല്് റിസര്്ച്്്) ന്്് കെ
ത്തവ്ത്്ില്് 24ന് െടന്്ര
ണ്്ാംഘട്് സാംരിള്് കേഖര
ണംപ്ര്്ത്്ിയായി.സാംരി
ള്്കേഖരണത്്ിന്്്ഭാഗമാ
യിടീമംഗങ്്ള്്ജില്്ാകെകറ്്്
ര്് ഡി. ബാെമ്രെിയ്മായി
ക്ടിക്്ാഴെ്െടത്്ി.
ഐ.സി.എം.ആര്് നെകന്്
കകപദ്്്ത്്ിനെ ോസപ്ത്ജ്്
ന്്മാരായ കോ.വിമിത് വി
ല്്സൺ്്,കോ.വി.ജിവികോ
ദ്ക്മാര്്എന്്ിവരാണ്സാം
രിള്് കേഖരണവ്മായി ബ
ന്്നപ്്ട്്് ജില്്ാകെകറ്്്റ്മാ
യിവിവരങ്്ള്്രങ്്്നവച്്ത.്
22അംഗങ്്െടങ്്ിയടീമാണ്
ജില്്യില്് എത്്ിയത.് ഇത്
വനര കനണ്്ത്്ിയിട്്ില്്ാത്്

കൊസിറ്്ീവ്കകസ്കകോഅ
നല്്ങ്്ില്്െിെവില്്കൊസിറ്്ീ
വ് അനല്്ങ്്ിലം് കവറസ്
ബാധയ്ണ്്ായികഭദമായആ
ള്കകോ ഉനണ്്ങ്്ില്് കനണ്്
ത്്ാൊകം്. ഇതിന്്് അടി
സ്്ാെത്്ില്് പര്തികോധ
ത്്ിൊയ്ള്്സര്്ക്്ാറിന്്്
രദ്്തി ആസ്പത്ണങ്്ള്്
നമച്്നപ്്ട്ത്്ാന്മാകം്.ജില്്
യില്്മ്ന്്പ്നകാവിഡ്രരി
കോധെെടത്്ിയ10സ്്െ
ങ്്ള്് കകപദ്്്ീകരിച്്ാണ് ര
ണ്്ാഘട്്ത്്ിലം് രഠെം െട
ത്്ിയനതന്്്ഡി.എം.ഒകോ.
നക.രിറീത്്അറിയിച്്്.
കരിമ്്്ഴ2,ൊെികേരി,അ
ഗെി, മങ്്ര, നതകക്് കദേം,
നോല്്ക്ക്ട്2,കമൊര്്കോട്
എന്്ീ വിനല്്ജ്കള്്, ഒറ്്പ്്ാ
െം െഗരസഭയിനെ വാര്്ഡ്
25, രാെക്്ാട് െഗരസഭയി
നെവാര്്ഡ്31,െിറ്്്ര്്-തത്്

മംഗെം െഗരസഭയിനെ പ്
ത്െഗരംവാര്്ഡ്1എന്്ിവി
ടങ്്െില്് െിന്്ാണ് സാംരി
ള്കള്്കേഖരിച്്ത.്10ടീമ്ക
ൊയിതിരിഞ്്്തിരന്ഞ്ട്
ക്്നപ്്ട്്വിനല്്ജ്കെിനെ/വാ
ര്്ഡ്കെിനെ 16 വീട്കെില്്
െിന്്ാണ്സാംരിള്കള്്എ
ട്ത്്ത.്ഒര് പര്കദേത്്്െി
ന്്്ം40വീതംസാംരിള്കൊ
ണ്കേഖരിച്്ത.്ഒര്വീട്്ിനെ
10വയസിന്മ്കെില്ള്്മ്
ഴ്വന്് അംഗങ്്ള്നടയം്
സാംരിള്കൊണ്എട്ത്്ത.്
ജില്്യില്്ഇത്്രത്്ില്്400
സാംരിള്കൊണ് കേഖരിച്്
ത.് നമഡിക്്ല്് ഓഫീസര്്മാ
ര്നടയം് ആോ വര്്ക്്ര്്മാ
ര്നടയം് സഹായക്ത്നട
യാണ്സാംരിള്് കേഖരണം
െടന്്ത.്രണ്്ാഴെ്കഴിഞ്്ാ
വം് രരികോധ ഫെം അറി
യ്ക.

ഐസിഎംആറിടുുുനേതുതവുതുുിലുുരണുുാംഘടുു
സാംപിളുുനേഖരണംപുരുുതുുിയായി

ഓന്ട്ാഡ്മൈവനറനോലന്പ്ട്ത്്ാന്്മ്േമം;
എസ്ൈിപിഐമ്പവര്്ത്്കന്്അറസ്്്്ില്്
രാെക്്ാട്:കാവില്്പ്്ാട്ഒകട്്സ്്്്ാന്്ഡി
ല്്െിന്്്ംഓനട്ാ്പട്ിപ്്്വിെിച്്്നോണ്്്
കൊയി കകല്്ക്്ാട,് നെല്്ിപ്്റപ്്് എന്്
സ്്െത്്്നവച്്്മ്ന്്ംഗസംഘംആപക്
മിച്്്നോെനപ്്ട്ത്്ാന്് പേ്മിക്്്കയം്,
ഓനട്ാ്റിക്്അടിച്്്തകര്്ക്്്കയം്നെ
യത് കകസില്് ഒരാള്്അറസ്്്്ില്്. രാെ
ക്്ാട,്സ്ദ്്രംകോെെിസവ്കദേിയം്,െി
െവില്്തച്്പ്്ാറയില്്താമസിച്്്വര്ന്്
ത്മായകരാനട്്ഹക്്ീമിന്്്മകന്്മ്ഹ
മ്്ദ് ബിൊല്് എന്് നൊറാട്് ബിൊല്്
(23)ആണ്അറസ്്്്ിൊയത.്ക്ട്്്പര്തികൊയപ്ത്പ്്ള്്ിനത്്ര്
വ,്കരീംെഗര്്സവ്കദ്്േിജംഷീര്്,കോങ്്ാട്സവ്കദേിഇഖബ്ാല്്എ
ന്്അബ്്്ള്്ഖാദര്്എന്്ിവര്്ഒെിവിൊണ.്ഇഖബ്ാല്്മ്ന്്പ്കഹ
മാംബികെഗര്്നരാെീസ്കസ്്്്ഷന്്രരിധിയില്്വെെികക്്ട്ഒകട്്
കപ്ഡവനറനോെനപ്്ട്ത്്ിയകകസിലം്പര്തിയാണ.്കഴിഞ്്തി
ങ്്ൊഴച്്്കാെത്്ാണ്കകസിൊസര്ദമായസംഭവംെടന്്ത.്കാ
വില്്പ്്ാട്സവ്കദേിയം്ഓനട്ാ്കപ്ഡവറ്മായജിന്വിനെയാണ്
എസഡ്ിരിഐപര്വര്്ത്്കരായമ്ന്്്കരര്്കെര്്ന്്്ആപക്മിച്്ത.്
അകോധയ്ഭ്മിപ്ജയ്മായിബന്്നപ്്ട്്്നഫയ്സ്ബ്ക്്ിെിട്്കൊ
സ്്്്ിന്കമ്്്ിട്്ത്മായിബന്്നപ്്ട്്്ത്ടങ്്ിയപര്ശ്െമാണ്ആപക്മ
ണത്്ില്്കൊേിച്്ത.്ആപക്മണത്്ിന്കേഷംപര്തികള്്ഒെിവി
ല്്കഴിഞ്്്വരികയായിര്ന്്്.ക്ട്തല്്പര്തികള്്കകസില്്ഉ
ള്്നപ്്ട്്തായിസ്െെകിട്്ിയിട്്്ണ്്്.പര്തിനയനോകോണരരികോ
ധിക്്്കേഷംഇന്്്കോടതിയില്്ഹാജരാക്്്ം.

അറസ്്്്ിലായപര്തി

കെ.കെ.ഷാലി
ൊെക്്്ടി:രഴമയ്നടപര്ൗഡികോനടനൊ
ത്മരാമത്്്വക്പ്്്റസ്്്്്ഹൗസിന്്്രഴയ
നകട്്ിടത്്ിന്്്െവീകരണപര്വര്്ത്്െങ്്
ളപ്രത്്ിയായിഉദഘ്ാടെമിന്്്െടക്്്ം..
1.1കോടിര്രനെെവിൊണ്പ്െര്ദ്്ാര
ണം.രരപ്്രാഗതരീതിയില്്രഴയവിപേ്മ
കകപദ്്്ം െിെെിര്്ത്്ാന്് െിെവിനെ കമ
ല്്ക്രയ്നട കകട്രാട്കള്്സംഭവിച്്ിട്്്
ള്്വമാപത്ംമാറ്്ിഉയരത്്ിെന്സ്തമായി
കമല്്ക്്്രവീതിക്ട്്ല്്,കമല്്ക്്്രപ്രണ
മായിഅല്മിെിയംഷീറ്്്വിരിച്്്അതിന്
മ്കെില്്പ്തിയഓട്വിരിച്്്നകട്്ിടത്്ി
ന്്്കെര്്ച്്മാറ്്്ന്് പര്വര്്ത്്ികള്്,താഴ
നത്്െിെയിനെമരത്്ിന്്്റ്ഫിങ്്ില്്
ജീര്്ണിച്് രാെല്കള്് മാറ്്ി കതക്്്നോ
ണ്്്ള്്പ്തിയരാെെിങ്സ്്ാരിക്്ല്്,ഒ
ന്്ാംെിെയിനെതറയില്്മ്ഴ്വൊയിമര
ത്്ിന്്്രാെെിങ്സ്്ാരിക്്ല,വരാത്്
യില്്ൊര്രടി,കോവണിെിര്്മാണം,വി
ഐരിമ്റികെിനെച്മര്കള്്കതക്്്നോ
ണ്്്ള്്രാെെിങ്ത്ടങ്്ിയപര്വര്്ത്്ിക
ൊണ്െടത്്ിയത.്കഴിഞ്്വരഷംനമയി
ൊയിര്ന്്്െിരമാകോദഘ്ാടെം.രൗരാ
ണികകാെനത്് പട്ാംകവനറയിലരദ്്തി
യ്മായിബന്്നപ്്ട്്നകട്്ിടങ്്െിനൊന്്ാ
ണ്ഈഇര്െിെറസ്്്്്ഹൗസ.്ഒകട്്നറസി
െിമാെിപത്ീകരണങ്്ളക്്്ംകവദിയായിട്്്
ണ്്്.തിരക്്ഥാക്ത്്്കളം്സാഹിതയ്കാര
ന്്ാരം്രെെകളെടത്്ാനഇവിടംതിര

നഞ്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.ട്റിസംവക്പ്്ിന്്്ജം
ഗിളസഫാരിഉളനരനടപര്തിദിെവികോ
ദയാപത്കളഇവിനടെിന്്ാണആ്രംഭിക്്്
ന്്ത.്രഴയറസ്്്്്ഹൗസികോട്കെരന്്്
ക്ട്തലസൗകരയ്ങ്്ള്ള്്മനറ്്ര്നകട്്ി
ടംെിരമിനച്്ങ്്ിലം്രഴമയ്നടസര്രേമ്
ള്്രഴയറസ്്്്്ഹൗസ്ഇകപ്്ഴം്ആയിരങ്്
ള്നടആകരഷണ കകപദ്്്മാണ.് െവീകര
ണംപ്രത്്ിയാക്ന്്കോനടവികോദസ
ഞ്്ാരികളം്സാഹിതയ്കാരന്്ാരം്ഉളനര
നടയ്ള്്വര ഇവികടയക്്്് ഒഴ്കിനയത്്്

നമന്്ാണ്പര്തീക്്.ഉദഘ്ാടെംഇന്്്കവ
കിട്്്4.30ന്മപത്്്ിജി. സ്ധാകരനഓൺ്്
കെനസംവിധാെംവഴിെിരവഹിക്്്ം.
ബി.ഡി.കദവസിഎംഎലഎഅധയ്ക്്ത
വഹിക്്്ം.നബന്്ിബഹൊനഎംരിമ്
ഖയ്ാതിഥിയായിരിക്്്ം.കോജിഎം.കോൺ
എംഎലഎമ്ഖയ്പര്ഭാഷണംെടത്്്ം.കി
ഫബ്ിയിലഉളനരട്ത്്ി41.5കോടിര്ര
നെെവിലെവീകരിക്്്ന്്മ്രിങ്്്ര-ഏ
ഴാറ്്്മ്ഖം കോഡിന്്്െിരമാകോദഘ്ാട
െവം്മപത്്്ിെിരവഹിക്്്ം.

പഴമയുടെപപുതീകമായിചാലകുുുെിറസു്ുുുഹൗസ്

ഇന്്്ഉദഘ്ാടനംചെയ്്്ന്്നവീകരിച്്ൊലക്്്ടിറസ്്്്്ഹൗസ്

വ്യാപാരികളക്്്
ഓണകിറ്്്
വിതരണംനെയ്ത്
ക്ന്്ംക്െം :നെയപ്്്രഓഫ്
കോകമഴസ്നമപ്്രമാരായവയ്ാ
രാരികളക്്ായി െലക്ന്്
1200ഓണകിറ്്ിന്്്വിതരണ
ഉദഘ്ാടെംനെയപ്്്രപര്സിഡ
്്്്നക.രി.കസകസ്ൺെിരവ
ഹിച്്്.നകാവിഡ്വയ്ാരെകാെ
ത്്് വയ്ാരാരികള കെരിട്ന്്
െിരവധിപര്യാസങ്്നെക്റി
ച്്് സംസാരിക്്്കയം്, സര
ക്്ാരില െിന്്്ം കെരിട്ന്്
അവഗണെനയഅരെരിക്്്
കയം് നെയത്.് ഓണക്്ാെ
നത്്ങ്്ിലം്വയ്ാരാരസ്്ാരെ
ങ്്ളരാപത്ി9മണിവനരത്റ
ന്്്പര്വരത്്ിക്്ാനഅന്വ
ദിക്്ണനമന്്്അധിക്തകോട്
അരക്്ിച്്്.കോഗത്്ിലജെ
റലനസപക്ട്്റിനക.എംഅബ്
ബക്്ര,പട്ഷറര.രി.വി.ബികോ
യ,്കവസ്പര്സിഡന്്്്മാരായ
എം നക കൊളസൺ, .വിത്്
ൺമാതയ്്സ,്കോയി്്്്സിപക്ട്്
റി രാജ്ബി ച്ങ്്ത്്്യ്ത്്്
വിംഗ് പര്സിഡ്്്്ജിെീഷ്നത
നക്്ക്്ര , .വി. എരാജന, ടി. 
ഐഉല്്ാസ,് . രി.വി.സാംസ
ൺത്ടങ്്ിയവരരനങ്്ട്ത്്്.

കരരാപപ്്് : കഴിഞ്് ദിവസം
കരരാപപ്്്മാര്്ക്്റ്്്കകപദ്്്ീകരി
ച്്് ഇര് വിഭാഗങ്്ള്് തമ്്ില്്
സംഘര്്ഷമ്ണ്്യതിനെ ത്ട
ര്്ന്്്രട്്ണത്്ില്്കടകള്്അ
ഞ്്് മണിക്്്അടക്്ണനമന്്
െിര്്കദ്്േത്്ിനെതിനരവയ്ാരാ
രികള്്രംഗത്്്.സമീരപര്കദേ
ങ്്െിനെല്്ാം ഏഴ് മണിവനര
കടകള്്ത്റന്്്പര്വര്്ത്്ിക്്ാ
ന്്അന്മതിയ്ള്്കപ്്ള്്കര
രാപപ്്്യില്്മാപത്ംഇത്്രംെി
യപത്്്ണം ഏര്്നപ്്ട്ത്്ിയത്
അോസപ്ത്യമാനണന്്്ം ഓ
ണക്്ാെത്്് കടകള്് പര്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്സമയംനവട്്ിക്്്
റച്്ത്തിരക്്്ക്ടാന്്കാരണ
മാവ്നമന്്്കരരാപപ്്്മര്്ച്്നറ്്
അകോസികയഷന്് പര്സിഡ
നറ്സ്കരഷ്ബാബ്കകൊ
സ് രറഞ്്്. െിര. പര്െയം,
കോവിഡ്ത്ടങ്്ിഒന്്ിന്പ്
റനകമനറ്്ന്്ായിദ്രത്്ങ്്ള്്
കടന്്്വന്്ത്വയ്ാരാരകമഖെ
നയതകര്്നത്്ന്്്ംരെവയ്ാ
രാരികള്നടയം്അവസ്്വെ
നര രരിതാരകരമാനണന്്്ം

ഇത്്രംഘട്്ത്്ില്്വയ്ാരാരി
കള്നടഏക പര്തീക്്ഓണം
കൊല്ള്്ഉത്്വകാെത്്്െഭി
ക്്്ന്്കച്്വടമാണ.്അധികാ
രികള്നട െിയപത്്്ണം മ്െം
കരരപാ്പ്് രട്്ണത്്ിനെ വയ്ാ
രാരികള്്ക്്്ഇതം്െഷ്്മാവ്
യാനണന്്്ം അകദ്്ഹം രറ
ഞ്്്.എപത്യം്നരട്്ന്്്കടക
ളം് ഏഴ്മണിവനര മ്ഴ്വന്്
സമയവം് ത്റന്്് പര്വര്്ത്്ി
ക്്ാൊവേയ്മായ െടരടികള്്
സവ്ീകരിക്്ണനമന്്്ം അകദ്്
ഹംആവേയ്നപ്്ട്്്.സംഘര്്ഷ
നത്്ത്ടര്്ന്്്രട്്ണത്്ില്്െി
കോധൊജ്്പര്ഖയ്ാരിച്്തിന്
കേഷമാണ്നൊെീസ്കടകള്്
അഞ്്് മണിക്്്അടക്്ണനമ
ന്്്െിര്്കദ്്േിച്്ത.്കടഅടക്്്
ന്്സമയംഏഴ്വനരയാക്്ണ
നമന്്് കരരാപപ്്് രഞ്്ായത്്്
വിെിച്്്കെര്്ത്്കോഗവം്ആ
വേയ്നപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്. ഇക്്ാരയ്ം ര
ഞ്്ായത്്്ഓകദ്യാഗികമായിക
െക്്നറഅറിയിക്്്കയം് നെ
യത്ിര്നന്്ങ്്ിലം്തീര്മാെമ്
ണ്്ായിട്്ില്്.

കപരാമ്പ്്യില്്കടകള്്അഞ്്്മണിക്്്
അടപ്്ിക്്്ന്്തിനെതിനരവ്യാപാരികള്്

രഴയന്്്ര:കരഷകസരവീസ്
സഹകരണബാങ്്ിന്്്കെത്
തവ്ത്്ിലരഴയന്്്രിലമ്ഹ
റംഓണംവിരണിത്ടങ്്ി.വി
തരകോദഘ്ാടെം ബാങ്്് പര്
സിഡ്്്്വിനകപേ്ീക്മാരെി
രവഹിച്്്.െടങ്്ിലഡക്്രമാ
രായരിനകമ്രെീധരന,രിവി
നക ബാെക്ഷണ്ന ൊയര,
നകനകഅബാസ,്ടിആരസ്

ക,്ഉണ്്ിക്ഷണ്ന,സി.പേ്ീക്
മാര,ബാങ്്്നസപക്ട്്റിപേ്ീധര
ന രി ത്ടങ്്ിയവര രനങ്്ട്
ത്്്.നകാവിഡ്മാെദണ്്ങ്്
ളരാെിക്്്ന്്തിൊയിവിതര
ണംരഴയന്്്രക്ന്്ത്്റഎ
ലരിസക്്െിലനവച്്്വിതര
ണംനെയ്്്ം.കാെത്്്7.30ന്
സക്്െിലനവച്്്തനന്്കോക്്
ൺവിതരണവം്െടക്്്ം.

മ്ഹറം-ഓണംവിപണിത്ടങ്്ി

കോഴിക്ക്ടിനെ
ഭിന്്കേഷിസൗഹ്ദ
െഗരമാക്്്ം
കോഴിക്ക്ട:് കോഴിക്ക്ടി
നെഭിന്്കേഷിസൗഹ്ദെഗര
മായിപര്ഖയ്ാരിക്്ാന്ള്്െടര
ടി സവ്ീകരിക്്്നമന്്് കമയര്്
കോട്്ത്്ില്് രവീപദ്്്ന്് രറ
ഞ്്്.ജില്്യിനെനകട്്ിടെിര്്മാ
ണങ്്ള്് ഭിന്്കേഷിസൗഹ്ദ
മാക്്്ന്്ത്മായി ബന്്നപ്്ട്്്
െടത്്ിയേില്്രോെഉദഘ്ാട
െംനെയത്്സംസാരിക്്്കയാ
യിര്ന്്്അകദ്്ഹം.ഭിന്്കേഷി
ക്്ാരായക്ട്്ികനെമ്ഖയ്ധാര
യികെക്്്നോണ്്്വരാന്ള്്ഉ
ത്്രവാദിത്്ംനൊത്സമ്ഹ
ത്്ിന്ണ്്്.ഭിന്്കേഷിക്്ാരാ
യക്ട്്ികള്്ക്്്രഠെസൗകരയ്
നൊര്ക്്്കയം്സ്്ായിയായ
വര്മാെംഉറപ്്ാക്്്കയം്നെ
യ്്ണനമന്്്ം കമയര്് രറഞ്്്.
പ്ത്തായിെിര്്മിക്്്ന്്നകട്്ി
ടങ്്ള്്ഭിന്്കേഷിസൗഹ്ദമാ
ക്്്നമന്്്ജില്്ാകെകറ്്്ര്്സാം
ബേിവറാവ്രറഞ്്്.സബ്ക
െകറ്്്ര്്ജി.പര്ിയങ്്,അസി.കെ
കറ്്്ര്്പേ്ീധെയ്സ്കരഷ,്ജില്്ാ
സാമ്ഹയ്െീതിഓഫീസര്്ഷീബ
മം്താസ്എന്്ിവര്്കോഗത്്ി
ല്്രനങ്്ട്ത്്്.
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